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Mais participação, mais ações
Secretário de Planejamento afirma que apoio popular melhora a eficácia das ações da prefeitura
Rodrigo Rainho
Colaboração para o BOM DIA

+
l
Orçamento Cidadão

Zaqueu Proença/ Prefeitura de Sorocaba

A

queda do número de
reivindicações na
área de educação é a
maior responsável
pela preferência dos
munícipes pela Cultura, segundo Rodrigo Moreno, secretário de Planejamento e Gestão
de Sorocaba. Ele também observa que o nível das sugestões
melhorou muito nos últimos
anos.
Deixaram de ser pontuais, de
interesse particular, e passaram
a beneficiar toda a comunidade. “As pessoas querem áreas
de lazer nos bairros. Antes pediam escolas. Agora são parques”, afirma Moreno. “Pedidos não são tão pessoais, como

bicos de luz ou recapeamento
de ruas, já previstos no orçamento da manutenção da cidade. A comunidade propõe melhorias gerais, que interessam a
todos. Entenderam o conceito
de comunidade”, completa.
O secretário ressalta a importância da participação nas plenárias, não só para o lado do cidadão, mas também para a
melhoria da administração
municipal.
“Esse contato mais próximo
nos ajuda a errar menos. Queremos criar a cultura da entrega. Erramos menos quando investimos com mais rapidez e
eficácia em prioridades das comunidades”, comenta Moreno.
“Fico contente quando uma
proposta é incluída no orçamento”.

Reuniões abertas
permitem que o munícipe
apresente propostas para
o orçamento de 2012.

30

milhões de reais é a
quantia gasta no
Orçamento Cidadão
de 2010
Investimento menor,
participação maior
O investimento no
Orçamento Cidadão caiu
para 4%. As propostas
aumentaram 50%.

RÁPIDO E SEM ERRO
O secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública,
Rodrigo Moreno, garante que as plenárias servem como um
norte para os investimentos da administração pública.
“Agimos mais rápido e no local certo”, diz

Você participa dos encontros com o prefeito e sua equipe para discutir onde a administração municipal deve direcionar os investimentos?

José Rubens Abramo, 53

Priscila Domingues, 29

Clayton dos Santos, 22

Ana Paula Almeida, 26

Gerson Camargo, 42

“Conheço e sei o que é.
Temos que cobrar para que
os projetos saiam do papel”

“Tenho meu filho, que me dá
trabalho. Não tenho tempo
para essas coisas”

“Ouvi falar. Meus amigos já
participaram. Tenho interesse
em ir”

“Não participo de plenárias,
mas a iniciativa é boa. Assim
pode haver mudança”

“Nem tenho ideia do que seja
isso. Não quero me envolver
com essas coisas”

