INFORMAÇÕES E DIRETRIZES PARA AS
ASSEMBLEIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

No dia 15 de maio, lideranças da Região do Noroeste Colonial do Rio Grande do Sul
estiveram reunidas no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ijuí, para debater sobre o
Orçamento 2014. Com um público participativo, contanto com 214 participantes, foram definidas
as dez áreas prioritárias de investimentos do Governo do Estado. As audiências públicas
regionais fazem parte do Sistema de Participação Popular e Cidadã como um instrumento que
busca a integração entre as diversas instâncias do governo e da sociedade civil. Formado por
diversas secretarias, o sistema objetiva o envolvimento da população gaúcha no processo de
escolha dos investimentos regionais e das áreas a serem priorizadas no orçamento do Rio
Grande do Sul para 2014.
Nesse sentido encerrou-se o primeiro ciclo do sistema de Processo de Participação
Popular e Cidadã na região sendo eleitas as dez áreas temáticas prioritárias que são:
Desenvolvimento Econômico;
Desenvolvimento Rural;
Saúde;
Segurança Pública e Defesa Civil;
Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres;
Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza;
Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento;
Combate à violência no Transito;
Educação Básica, Profissional e Técnica.

A próxima etapa do processo são as Assembleias Públicas Municipais, que serão
realizadas em todos os municípios da região conforme cronograma abaixo. Nesta etapa, serão
eleitos até dez projetos dentro das dez áreas priorizadas.

CRONOGRAMA DAS ASSEMBLEIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Município

Data/Horário

Local

Ajuricaba

13/06 – 14 horas

Salão Paroquial Paulo de Tarso

Nova Ramada

14/06 – 19 horas
25/06 – 15 horas

Casa Artesanal (não realizada)
Câmara de Vereadores

Catuípe

17/06 – 14 horas

Câmara de Vereadores

Bozano

18/06 – 09 horas

Esc. Pedro Costa Beber

Condor

18/06 – 19 horas

Câmara de Vereadores

Joia

19/06 – 14 horas

Câmara de Vereadores

Coronel Barros

20/06 – 14 horas

Centro de Convivência

Panambi

20/06 – 19 horas

Câmara de Vereadores

Augusto Pestana

27/06 – 09 horas

Auditório da Sicredi

Pejuçara

26/06 – 14 horas

Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Ijuí

27/06 – 19 horas

Cripta São Geraldo

Ainda, conforme dispõe o Regimento interno do Processo de Participação Popular e
Cidadã para elaboração do Orçamento Estadual 2014 em seu Art. 6º, na segunda etapa serão
realizadas Assembleias Públicas Municipais, presenciais, convocadas pelos COMUDES e
Coordenação Regional, abertas a todo cidadão e cidadã.
O § 1º diz que as Assembleias Públicas Municipais realizadas de maneira diversa à
prevista no caput do Art. 6º não serão homologadas pela Coordenação Regional. O § 2º fala que
as Coordenações Municipais serão organizadas pelas Coordenações Regionais e COMUDES,
compostas por até oito membros, garantida a proporcionalidade, e deverão ser aprovadas nas
Assembleias Municipais.
O § 3º relata que poderá ser realizada mais de uma reunião preparatória por Município.
Já o § 4º diz que a Assembleia Municipal escolherá até dez demandas, dentro das áreas
priorizadas na região com valor alocado e até cinco prioridades regionais, sem valor, para
discussão e inclusão no fechamento da matriz orçamentária.

O § 5º informa que os participantes escolherão delegados, durante a assembleia, na
proporção de 1 para 30 pessoas presentes, e em caso de fração igual ou superior a 15, elege-se
mais um delegado. O § 6º deixa claro que o quórum mínimo para validar uma Assembleia
Municipal será de 30 pessoas. O § 7º traz a duração das Assembleias Públicas Municipais que
deverão ter duração máxima de 2h30min.
Além dessas informações que são de conhecimento público, a Coordenação Regional
do Processo de Participação Popular e Cidadã da região Noroeste Colonial, em reunião no dia 23
de maio definiram mais algumas orientações para garantir a qualidade do processo, como segue:
- as votações de até dez demandas dentro das áreas priorizadas com valor alocado e de
até cinco prioridades regionais sem valor, deverão ser realizadas com cédula própria, que serão
disponibilizadas;
- os projetos com valor alocado (até dez), deverão ser escolhidos dentro do campo
“diretrizes” e preferencialmente detalhados conforme modelo em anexo;
- o credenciamento dos participantes encerra-se, com o início das escolhas dos projetos;
- modelo de ata e lista de presença para a Assembleia Publica Municipal esta em anexo
também.

Atenciosamente,

