
Últimas assembléias do Orçamento Cidadão Participativo   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
17/12/2009 05:12   

     Na  mais  concorrida  assembléia  realizada  até  hoje,  282  pessoas  participaram  do  encontro  do  Orçamento  Cidadão 
Participativo na região 20, que englobou os bairros Ricci, Vila Nova e Santa Maria. Numa demonstração de unidade, eles 
definiram que os R$ 95 mil  reais que serão investidos, vão exclusivamente para a construção de uma creche, ou Escola 
Municipal  de  Educação  Infantil.
     O encontro ocorreu na noite de quarta-feira, no pátio da escola municipal Santo Antônio, na Ricci, onde os coordenadores 
do  Orçamento  Cidadão Participativo,  Israel  Kujawa,  da Secretaria  de  Planejamento  e  Sidnei  Ávila,  da Coordenadoria  de 
Bairros, detalharam aos participantes, o funcionamento desse projeto popular da administração Dipp-Cecconello. Conforme 
Kujawa, a administração destinou R$ 3 milhões de reais para os projetos que serão escolhidos este ano pelas comunidades, 
com  execução  em  2010.  
    Até  quarta-feira,  haviam sido  realizadas  25  das  28  assembléias  programadas  para  ouvir  a  população.  Ao  final  das 
assembléias, a região que levar mais pessoas será beneficiada com um bônus de  R$ 70 mil reais, além da verba prevista para 
os bairros. No início  de janeiro, explicou Kujawa, começarão as reuniões com a comissão de fiscalização, composta por 
pessoas  escolhidas  nas  assembléias  para  definição  dos  trabalhos  e  acompanhamento  de  todo  o  processo.   
      Como três bairros estavam integrados na assembléia da Ricci, eles vão ser contemplados com R$ 90 mil, podendo serem 
destinados mais R$ 70 mil se ao final essa tiver sido a maior assembléia. Em bloco, os participantes votaram e elegeram a 
construção de uma Escola de Educação Infantil, popularmente conhecida como “creche”, como a obra que deve ser realizada 
pelo  governo  municipal  no  ano  que  vem.  Dos  282  presentes,  essa  prioridade  obteve  278  votos.  

PRÓXIMAS

     Dentro do cronograma do Orçamento Cidadão Participativo, nesta quinta-feira a assembléia foi no distrito de Pulador: sexta 
(18/12), na Vila Rodrigues, às 19 horas, no Salão do Centro Social Santa Teresinha e dia 19, sábado, no salão da igreja do 

bairro Nenê Graeff, às 14 horas. 
 



Orçamento Cidadão Participativo: Últimas assembléias acontecem nesta semana   fonte: Assessoria 
de Imprensa data: 15/12/2009 04:12   
As assembleias do Orçamento Cidadão chegam em sua última semana com a maioria dos investimentos para 2010 já 
decididos pelos moradores. Desde o inicio de novembro, o executivo lançou a proposta de ir até os bairros e decidir junto com 
o moradores, o destino dos R$ 3 milhões que serão divididos entre bairros e centro.
Cada bairro tem escolhido suas prioridades nas reuniões que servem, alem da votação, para esclarecimentos sobre o 
funcionamento da administração municipal.
O próximo encontro será no dia 15/12, às 19 horas, na Igreja Sagrada Família, do bairro São Cristóvão. No dia 16/12 o bairro 
Santa Maria recebe os coordenadores do programa para a assembléia na Escola Municipal Santo Antônio, as 19 horas. Dia 
17/12 a reunião será na comunidade do Pulador, no salão comunitário, às 20 horas, dia 18/12 é a vez do bairro Rodrigues, as 
19 horas, no salão da Igreja Santa Terezinha. E o último encontro será no dia 19/12, no bairro Nenê Graeff, às 14 horas, no 
salão da Igreja Nenê Graeff.



Conselho do Orçamento Cidadão 2007/2009 se reúne   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
10/12/2009 04:12   

O Secretário de Planejamento, Renne Cecconello, se reuniu com o conselho onde presidentes de bairros foram escolhidos pela 
Uampaf,  para  fazer  parte  das  discussões  sobre  o  Orçamento  Cidadão  Participativo  de  2007/2008  e  2008/2009.
Esta já é a 4ª reunião onde os representantes discorrem sobre os investimentos feitos e que ainda não foram concluídos com 
os  recursos  para  cada  bairro.
Terminados  os  investimentos,  a  Seplan  já  organiza  os  votos  dos  moradores,
que compareceram em grande número nas assembléias do Orçamento para 2010, que compreendem R$ 3 milhões.



Orçamento Cidadão Participativo já cumpriu 50% do calendário   fonte: Assessoria de Imprensa 
data: 30/11/2009 05:11   
Aconteceu no  último  sábado  na  sede  da  comunidade  da  Vila  Berthier  a  décima quarta  reunião  do  Orçamento  Cidadão 
Participativo. Conforme o coordenador da Participação Popular pela secretaria do Planejamento Israel Kujawa, cinqüenta por 
cento  do  calendário  de  reuniões  já  foi  cumprido.
Conforme  Kujawa,  mais  de  oitenta  moradores,  reuniram-se  na  sede  da  comunidade,  cuja  obra  é  um  investimento  do 
Orçamento Cidadão 2007. A assembléia decidiu pela ampliação da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança, além de 
melhorias  dos  espaços  de  lazer  e  convivência  e  paradas  de  ônibus.
Para  esta  semana  já  estão  programadas  mais  cinco  reuniões  do  OCP,  que  devem iniciar  na  terça-feira  no  Ginásio  do 
Loteamento Maggi de Césaro. Posteriormente acontecem reuniões nos bairros Santa Marta, Lucas Araújo, Victor Issler e São 
José.



Orçamento Cidadão define prioridades em mais quatro bairros   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
28/11/2009 02:11   
Com 190 votantes, a região compreendida pelos bairros Petrópolis I, Petrópolis II, Loteamento Entre Rios, Loteamento Manoel Portela e Jardim do Sol, 
escolheu como prioridades a construção de uma capela mortuária no bairro Petrópolis, um salão comunitário no bairro Entre Rios e a construção de um pavilhão 
e um campo de futebol no bairro Manoel Portela. Para estas  obras serão disponibilizados R$ 125.842,00.
A assembléia foi realizada na noite de sexta-feira(27), na Capela Santo Antônio. Após ouvirem atentamente as considerações do secretário de Planejamento e 
vice-prefeito Renne Cecconello, e Israel Kujawa, um dos coordenadores das assembléias, os moradores votaram nos investimentos e melhorias que entendem 
como prioridade na região.  Até o momento já foram realizadas 15 assembléias, onde cada bairro decidiu suas prioridades para os investimentos no próximo 
ano. A prefeitura Municipal dispõem de R$ 3 milhões para aplicar em todos os bairros da cidade, incluindo o centro, no próximo ano.
A próxima assembléia será realizada no dia 01/12 no Ginásio do Loteamento Maggi de Césaro, às 19 horas para definir as prioridades no bairro Mattos. O 

cronograma das assembléias está disponível no site da prefeitura municipal, pelo endereço www.pmpf.rs.gov.br . 

http://www.pmpf.rs.gov.br/


Orçamento Cidadão segue com assembléias nos bairros   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
13/11/2009 06:11   

Neste sábado é a vez da comunidade do bairro Zachia se reunir para debater as prioridades de investimento para o bairro. O 
encontro  vai  ser  na  escola  Guaraci  Barroso  Marinho,  as  14  horas.  
Os encontros, que começaram nesta semana já foram realizados nos bairros Jaboticabal, São Luiz e Distrito de Bela Vista. As 
prioridades apontadas pelos moradores foram a ampliação  da escola de educação infantil  Francisco Biancini,  seguido de 
investimentos no Ginásio de Esportes no bairro Schisler e a aquisição de áreas para futuros projetos públicos, como praças e 
sedes para convivência e lazer. Na vila São Luiz foram a prioridade apontada pela comunidade é a geração de emprego e 
renda,  por  intermédio  da  construção  de  um  local  para  a  realização  de  atividades  pelos  membros  da  comunidade.  Os 
moradores  da  Bela  Vista  escolheram  na  quinta-feira  a  iluminação  e  a  cobertura  da  quadra  esportiva  do  local.
As assembléias deverão ser concluídas até o dia 19 de dezembro.



Orçamento Cidadão Região do Bairro Integração define prioridades   fonte: Assessoria de Imprensa 
data: 11/11/2009 06:11   

Com a presença de mais de 200 pessoas, no ginásio da Escola Fredolino Chimango do Bairro Jaboticabal, a administração 
municipal iniciou na noite de terça-feira, mais uma edição do Orçamento Cidadão Participativo. O prefeito Airton Dipp e o vice, 
René Cecconello, o secretário de Habitação, Clademir Daron e assessores,  participaram do encontro,  onde moradores da 
região  do  Bairro  Integração,  elegeram  três  prioridades.
Ao chegar ao ginásio, os moradores recebiam uma cédula de votação, onde constavam as principais reivindicações daquelas 
comunidades.  O  coordenador  dos  bairros  junto  à  prefeitura,  Sidney  Ávila,  inicialmente  detalhou  o  desenvolvimento  do 
processo, enquanto que o presidente da Uampaf, Saul Spinelli, elencou as três principais metas do bairro, que terá R$ 171 mil 
para  investir  no  que  fosse  escolhido.  
O vice-prefeito e secretário de Planejamento, Rene Cecconello, destacou a iniciativa popular desse projeto, dizendo que não se 
administra mais de gabinete e sim indo ao encontro da comunidade. Ele também apontou os principais investimentos que o 
município irá realizar em 2010, com o orçamento de R$ 168 milhões que está em análise na Câmara de Vereadores. Para o 
Orçamento  Cidadão  são  R$  3  milhões,  assinalou  Cecconello.
Para o prefeito Airton Dipp, o governo municipal vê com muita satisfação a participação popular nas decisões, lembrando que 
o processo foi aprimorado para melhor atender os bairros e vilas. Dipp enfatizou que além das escolhas de cada uma das 27 
regiões, incluindo os cinco distritos, a Prefeitura vai  continuar investindo, e muito, na melhoria da qualidade de vida da 
população. Lembrou que parte dos recursos que virão do BID vão ser destinados para infra-estrutura na região do bairro 
Integração. Dipp também enumerou algumas obras já realizadas junto àquelas comunidades, como asfalto, escolas, ginásio 
esportivos,  capelas  mortuárias,  casas  populares,  entre  outros.
Em  seguida  foi  feita  a  votação,  coordenada  pelo  assessor  da  Seplan,  Israel  Kujawa,  com  a  comunidade  escolhendo 
investimentos na ampliação da creche do bairro Alvorada: no ginásio de esportes do Loteamento Schisler e para a compra de 
áreas públicas,  para a construção de equipamentos populares como praças e creches. Ao total foram 172 votos, sendo que 
também foram escolhidos João Maria, do loteamento Morada do Sol e Vera  Azeredo, do Schisler, para integrar a comissão de 
moradores  que  vai  fiscalizar  a  aplicação  dos  recursos.
As assembléias do Orçamento Cidadão Participativo prosseguem durante este mês, sendo que nesta quarta-feira (11) ocorre 
encontro no bairro São Luiz Gonzaga e na quinta (12), no Distrito de Bela Vista, sempre às 19 horas e com participação aberta 
a  todos  os  interessados.



Cecconello recebe comissão para tratar do Orçamento Cidadão   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
05/11/2009 04:11   
 

Nesta quinta-feira, o secretário de Planejamento, René Cecconello, recebeu em seu gabinete uma comissão de lideranças da 
União das Associações de Moradores de Passo Fundo – Uampaf. Esse grupo é responsável pelo acompanhamento da execução 
das obras das prioridades do Orçamento Cidadão, anos 2007/2008 e 2008/2009, e na oportunidade, discutiram sobre algumas 
ações.

   



Obras do Orçamento Cidadão em São Roque   fonte: Assessoria de Imprensa data: 03/11/2009 
04:11   

     Equipes da secretaria do Interior estão realizando trabalhos na área do distrito de São Roque, dentro do projeto Orçamento 
Cidadão.  A  prioridade  das  localidades  que  integram  aquela  região  foi  o  empedramento  com  britas.
     Segundo o secretário Décio Ramos de Lima, até o momento já foram colocados 20% dos 1800 m3  solicitados pelas 
comunidades,  durante  votação  realizada.  Até  dezembro  o  restante  deve  ser  concluído,  observou  Lima.
     A colocação de brita passa, entre outras, pelas localidades de Capinzal, Santa Gema, Nossa Senhora das Graças, São 
Valentim,  São José, São Brás e Santo Antônio do Capinzal, além da sede, São Roque. Com isso, acredita o secretário, será 
melhorada a infra-estrutura de acessos a aviários e batedouros  e para o transporte da produção de grãos e de alunos. “Todos 
os  pontos  críticos  estão  sendo  trabalhados”,  assinalou  Décio  Lima.
     Outras  obras solicitadas pelos  demais distritos também estão  programadas,  afirmou o secretário.  Ao mesmo tempo, 

equipes da secretaria do Interior estão em outros distritos, realizando os reparos necessários. 

 



Orçamento Cidadão Participativo tem novo calendário de assembléias   fonte: Assessoria de 
Imprensa data: 29/10/2009 06:10   

As assembléias do OCP, previstas para começar no dia 20 de outubro foram transferidas e o novo calendário foi definido para 
começar em 10 de novembro. A solicitação do adiamento foi feita pela movimento comunitário, que tinha dúvidas sobre o 
processo. Conforme o secretário de Planejamento, Rene Cecconello, vencida a etapa de esclarecimentos, os encontros com a 
comunidade recomeçam no dia 10 e devem ser encerrados até 19 de dezembro. O primeiro bairro a promover a assembléia 
será o Integração.Alguns ajustes foram feitos em relação as regiões da cidade. O bairro Boqueirão foi dividido em dois e 
outros  bairros  também  sofreram  ajustes  para  adequar  o  processo  a  um  formato  mais  adequado.
O Movimento Comunitário formou uma comissão que tem se reunido com o Governo Municipal, representados pela SEPLAN e 
pelo CAB; este debate culminou com uma reunião geral da UAMPAF e os presidentes de Associações de Moradores, quando o 
movimento  comunitário  decidiu  participar  de  forma  mais  próxima  da  construção  do  processo  do  Orçamento  Cidadão 
Participativo  de  2009/2010.  Segundo Cecconello  havia  legitimamente  uma preocupação do movimento  comunitário  com 
relação às demandas definidas para o Orçamento Cidadão 2007/2008 e 2008/2009; que segundo ele,  estão em diferentes 
estágios de implantação, com várias obras já executadas e outras em fase de execução. Mesmo assim foi  formada uma 
comissão de líderes comunitários representando a UAMPAF, para acompanhar a execução destas demandas. A primeira reunião 
desta comissão com a SEPLAN e com o CAB já aconteceu.  Para tratar das pendências, uma nova reunião desta comissão com 
a  Prefeitura  está  marcada  para  a  próxima  quinta-feira  (05  de  novembro).
Agora todos estão engajados no processo preparatório, para que a população tenha todas as informações e esclarecimentos 
para que participe efetivamente das definições das prioridades do seu bairro. Outras informações sobre o processo e data das 
assembléias podem ser obtidas pelo telefone 3316 7107

 



População começa a decidir investimentos para 2010   fonte: Assessoria de Imprensa data: 
16/10/2009 05:10   

A partir da próxima terça-feira, a comunidade passo-fundense começa a votar nas prioridades de investimentos para 2010, 
dentro do processo do Orçamento Cidadão Participativo.  Nesta nova fase algumas alterações propostas para o processo serão 
colocadas em prática, como forma de aperfeiçoar e ampliar a participação da comunidade. Para o prefeito Airton Dipp, o 
Orçamento Cidadão Participativo possibilita maior eficácia das políticas públicas em virtude da proximidade do gestor com o 
cidadão. “ O processo gera maior transparência e controle social das políticas, além de ser um importante momento para o 
debate  de  questões  de  interesse  comunitário”,  disse.
As prioridades serão decididas em assembléias,  realizadas em 27 regiões da cidade, sendo 5 no meio rural. Os encontros 
serão  entre 20 de outubro e 28 de novembro. Nesta primeira semana estão agendadas as assembléias nas regiões da São 
Cristóvão ( 20/10, 19h, salão da Igreja Sagrada Família),  da Roselândia (21/10, 19h, no salão da Igreja Católica, no Bairro 
Santa Rita), na região da Vila Mattos (22/10, 19h, salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Santa Marta), na 
região da Santa Marta (23/10, 19h, Sede da Associação de Moradores da Santa Marta) e na Lucas Araújo ( 24/10, 14h, no 
salão  da  Igreja  Santa  Isabel).
Conforme o secretário de Planejamento, Rene Cecconello, o montante liberado no orçamento para os investimentos do OCP 
será de R$ 3 milhões de reais, e os critérios de distribuição do dinheiro são 45% do valor total distribuídos igualmente entre as 
27 regiões, sendo 50 mil reais para cada região. Outros 45% distribuídos igualmente entre as associações de moradores, 
sendo que os 5 distritos também serão contemplados, mesmo que não tenham associação constituída. E os 10% restantes 
funcionarão como adicional de incentivo àquelas regiões que contarem com a maior participação da população credenciada nas 
Assembléias. “ Construímos de maneira articulada a democracia representativa com a democracia direta, pois entendemos que 
o cidadão não encerra a sua participação no ato de votar, quando escolhe o prefeito e o vice-prefeito. Vai além , participando e 
decidindo sobre a gestão pública, tornando-se um protagonista do processo político e da construção do futuro do município de 
Passo  Fundo”,  declarou  Ceconello.
A organização do processo de votação e  o controle do OCP está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Movimentos 
Populares e da Secretaria de Planejamento. Para obter informações sobre as datas das assembléias de cada bairro, basta 
entrar em contato com a equipe responsável pelo processo, pelo telefone 3316 7107.



Orçamento Cidadão Participativo: Seplan apresenta nova sistemática neste sábado   fonte: 
Assessoria de Imprensa data: 11/09/2009 03:09   

Neste sábado a Secretaria de Planejamento, em parceria com a União das Associações de Moradores de Passo Fundo, Uampaf, 
promove a primeira reunião para divulgar a nova sistemática de funcionamento do Orçamento Cidadão Participativo-OCP. 
Conforme o secretário de Planejamento René Cecconello, entre as novidades para este ano, está a realização de assembléias 
nas 22 grandes regiões da zona urbana e cinco regiões na zona rural. Também deve ser eleito um conselho do OCP, que irá 
auxiliar  na  tomada  de  decisões  e  no  acompanhamento  das  obras  das  prioridades  apontadas  pela  comunidade.
Para  2010,  o  OCP  deve  contar  com  R$  3  milhões  de  reais,  cerca  de  30%  do  que  o  município  terá  de  verbas  para 
investimentos.
A reunião de apresentação da sistemática do OCP será na Câmara de Vereadores, ás 13h30 e é aberta para a participação de 
toda a comunidade. 


