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Avaliação do processo de Participação Popular e Cidadã 2011. 

 

1 Relação entre quantidade e qualidade da participação 
no processo de elaboração das peças orçamentárias – 
PPA e ORÇAMENTO: 
 
No caso do PPA a quantidade de participantes foi 
relativamente pequena, mas absolutamente 
compreensível pois foi um momento inédito, já que o 
PPA sempre foi elaborado apenas pelo Governo, sem 
consulta. 
Em termos de qualidade o resultado foi alto pois os 
temas focados foram reflexo dos Planos estratégicos 
dos Coredes e consertados com o Plano de Governo. 
Na elaboração do orçamento via Consulta Popular, a 
quantidade de participantes foi bastante boa, com 
aumento discreto, tanto no Fórum Regional quanto 
nas assembléias municipais. 
A qualidade da participação ainda deixa a desejar, 
especialmente no aspecto de elaboração de 
demandas voltadas ao interesse dos municípios, sem 
a devida visão regional. De toda sorte, é um processo 
de educação da cidadania, que a cada ocasião recebe 
novas noções de identidade regional. 

2 Sintonia do PPA com o Orçamento (uma vez que um é 
consequência do outro) 
 
O formato do Fórum regional, com  a escolha das 
áreas de atuação do Governo, possibilitou um 
Orçamento mais voltado às propostas do PPA. Nota-
se um significativo avanço. 
  

3 Relacionamento entre Coordenações Regionais do 
Governo e Coredes, sob o ponto de vista da dinâmica 
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e da condução do processo. 
 
Excelente, respeitoso e dedicado a uma parceria 
muito produtiva. O processo todo, tendo sido 
conferido aos Corede a condução, com a participação 
e parceria das Coordenações Regionais foi muito 
produtivo. 
 

4 Avaliação do relacionamento entre Coredes e 
Coordenação Regional da Participação Popular e 
Cidadã com os Comudes e Coordenações Regionais 
da Participação Popular e Cidadã. 
 
Tem sido, desde o primeiro momento uma relação de 
parceria voltada ao interesse regional.  Os Comudes 
foram convidados a participar do Processo e 
atenderam de modo muito dedicado. O Coordenador 
Regional do Paranhana Encosta da Serra merece 
todos os elogios. 
 
A sugestão que se oferece é a realização de um 
Seminário ou Encontro de Trabalho entre os 
Coordenadores Regionais e os Interlocutores de cada 
Secretaria e Orgão, de modo a qualificar a busca de 
informações necessárias ao bom andamento do 
processo. Hoje os Interlocutores mantém-se distantes 
dos Coredes e dos Coordenadores. 
 

5 Relação das áreas, programas e projetos (constantes 
do PPA e do Orçamento) com os Planejamentos 
Estratégicos dos Coredes 
 
O Plano Estratégico do Corede foi apresentado 
brevemente no fórum Regional e os participantes o 
entenderam e acataram, de modo que a 
correspondência foi excelente. 


