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dia a dia
DESTAQUE

O povo
quer
diversão
e arte
Sorocabanos que vão às assembleias do
Orçamento Cidadão reivindicam mais
áreas de lazer para os seus bairros
Rodrigo Rainho
Colaboração para o BOM DIA

No Júlio de Mesquita,
os moradores
conseguiram
construir uma escola

Gilson Hanashiro/Agência BOM DIA

A

participação das comunidades de Sorocaba no Orçamento
Cidadão - chamado
de Orçamento Participativo em outras cidades tem crescido ano a ano. De
2006 a 2010, 4.230 munícipes
apresentaram propostas ao orçamento da Prefeitura. No ano
passado, 1.715 estiveram presentes nas plenárias. Em 2011,
estão programados seis encontros entre o Poder Público e a
população, a partir de hoje. A
bola da vez é a Cultura, que liderou o ranking de propostas, à
frente de Educação, Habitação
e Infraestrutura em 2010.
A prefeitura destinou, no ano
passado, R$ 30 milhões ao Orçamento Cidadão, grande parte
para equipamentos de lazer,
como o teatro, as pistas de caminhada e as áreas de convivência do Jardim Rodrigo, recém revitalizado.
Segundo dados da Secretaria
de Planejamento e Gestão de
Sorocaba, apenas 4% do orçamento total da administração é
destinado ao Orçamento Cidadão. O investimento de R$ 113,5
milhões dos últimos cinco anos
contemplou uma média de 600

propostas por ano. Em 2010, o
número de propostas aumentou de 608, em 2009, para 1.173.
Parte das sugestões são enviadas pelo site da Prefeitura.
Apesar das assembleias
abertas, muitos não são atendidos. É o caso do comerciante
Francisco Carlos Reis, 63, morador da Árvore Grande. Ele espera, desde 2009, asfalto para a
avenida José Benedito de Lima,
no Jardim Piratininga, e a construção da Casa do Cidadão na
região. “Fui à plenária, apresentei a proposta com a Associação de Moradores do Árvore
Grande, mas nada saiu do papel”, disse Reis. A Prefeitura
deixa de contemplar 10 a 20%
das propostas todos os anos.
Reinaldo Oliveira Fonseca,
33, reivindica plenárias no seu
bairro. “Gostaria de participar e
levar minha proposta”, afirma
o porteiro, convicto, pronto para contribuir.
Há casos de sucesso do Orçamento Cidadão. No Júlio Mesquita, os moradores conseguiram a construção de uma escola em tempo integral. Com mais
participação do povo e investimento maior da Prefeitura, poderão surgir mais exemplos de
sucesso.
Apesar do esforço da Prefeitura para divulgar o Orçamento
Cidadão, a maioria dos sorocabanos entrevistados pelo BOM
DIA não sabe o que é o Orçamento Cidadão. Sinal de que a
democracia participativa ainda
caminha a passos lentos na cidade. Outros, como José Carlos
Araújo, 51, representante de
vendas, afirmam que nunca
foram convidados e que jamais
participariam do evento.

ALEGRIA NO CENTRO
Integrante do grupo teatral “Rosa dos Ventos”, que abriu o
“Feira de Teatro de Rua”, de Sorocaba, se equilibra e faz graça
no moniciclo, para os risos de uma plateia. Eventos e
estruturas simples pedidas pelo sorocabano à prefeitura

DESEJO DE MELHORIA

“Gostaria de participar e levar minha
proposta para uma plenária em meu bairro”
_Reinaldo Oliveira Fonseca
Morador do bairro Árvore Grande

Democracia participativa caminha devagar
n A participação direta no orçamento municipal evoluiu. Em
2006, 1.380 pessoas foram na
primeira plenária. Quatro anos
depois, 1.715 participaram.
As sugestões de pavimentação
e revitalização aumentaram. Demandas de Educação caíram 3%.
Nas áreas de Transporte e Sinalização de Trânsito, as sugestões
aumentaram 5%. De 90% das
propostas aprovadas em 2010,
70% foram para investimento e

30% custeio, segundo informações da Secretaria de Planejamento e Gestão. O número de
propostas apresentadas subiu
50% em 2010, em relação ao ano
anterior. Em média, 45% dos
participantes que apresentaram
propostas por ficha ou microfone
já haviam participado de edições
anteriores.
A plenária funciona assim: cada
pessoa recebe a ficha ou o microfone para fazer sua proposta.

A Prefeitura registra a demanda e
depois analisa, sem prazo para
resposta. Resta ao munícipe torcer para que a sugestão dele entre no orçamento do ano seguinte. Os pedidos de “emenda” do
orçamento feitos pelo cidadão
englobam outras áreas, como
água e esgoto (7%), limpeza de
terrenos (6%), revitalização de
áreas (5%) e iluminação (6%).
Saúde (6%) e meio ambiente
(3%) também ganham destaque.

