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Departamento das Relações Comunitárias e Orçamento Participativo
Palácio João Baptista Lusardo
RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
TRÊS COISAS...
De tudo, ficam três coisas:
A certeza de que estamos sempre
começando...
A certeza de que precisamos continuar...
A certeza de que seremos interrompidos
antes de terminar...
Portanto devemos:
Fazer da interrupção, um caminho novo...
Da queda, um passo de dança...
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
Da procura, um encontro...
(Fernando Pessoa)

O sonho de viver num município mais solidário e socialmente justo nos motivou a
realizar o Orçamento Participativo. E entendendo que está é uma forma de educação inclusiva,
pois os/as cidadãos/ãs deste município são chamados a serem partícipes de sua própria
história. Pois ser um Governo Democrático e Popular implica em criar espaços para a
democracia participativa onde tod@s possam pensar sobre a comunidade, sobre o seu lugar,
sobre a sua cidade e sobre o seu município.
Esta Administração se empenha na construção de novas formas democráticas de
governar e chama a população Barrense para que juntos possamos saber da realidade financeira
de nosso município e também procura sensibilizar a população para a gestão participativa, para
que juntos possamos governar democraticamente.
O Orçamento público sempre esteve sobre a égide de determinados gabinetes da gestão
pública, a implantação do Orçamento Participativo (OP) re/significa isso, pois promove a
multiplicação de saberes, revela a população o que é seu de direito e que muitos não o sabem.
Muitas discussões se sucederam antes de definirmos a metodologia do OP de 2006, mas
somos cientes que é a práxis e a avaliação do processo que nos conduzirá para uma metodologia
significativa para tod@s, que participaram, participarão e prestigiam esta forma de democracia
participativa, desenvolvida na fronteira - oeste do RS.
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Para realizarmos o OP dividimos o município da Barra do Quarai em 4 regiões, duas na
cidade que foram chamadas de região 1 e 2 e no interior mais duas a região 3 e 4. Desta forma a
as regiões ficam com as seguintes comunidades:
a) REGIÃO 1
: Bairro Norman
Gutierrez,
Vila
São
Francisco,
Vila Nova e todo
lado
esquerdo,
para quem vai
para Uruguaiana
da BR 472;
b) REGIÃO
2: Todo lado
direito, para quem
vai
para
Uruguaiana,
da
BR 472
até a
General Neto;
c) REGIÃO
03: Gutierrez Todas
as
localidades que tem sua entrada pela BR 472, desde a entrada do município até a Estância São
Pedro;
d) REGIÃO 4: Passo da Cruz – Todas comunidades que se localiza na estrada vicinal que
dá acesso ao Paypasso, passando pelo Passo da Cruz até Granja Dona Florinda.
Para iniciarmos as plenárias, tivemos diversos encontro com o governo e a comunidade,
onde em diálogos frutíferos , estimulados pelos coordenadores do processo, as pessoas
colocavam as necessidades que visualizavam em nosso município e estes saberes foram
sistematizados e utilizados como referência para construímos os programas que foram
apresentados para votação em todas as plenárias. Nestes encontros também fomos descobrindo
qual o melhor mês, horário e local. Desta forma ficou o seguinte cronograma:
28/04 (Sexta-feira) - 19 HORAS REGIÃO 4: Passo da Cruz –
Comunitária do Passo da Cruz

LOCAL: Associação

03/05 (quarta-feira) - 19 HORAS REGIÃO 03: Gutierrez - LOCAL: Associação Comunitária
de Gutierrez!
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13/05 – (sábado) - 19 HORAS REGIÃO 1 : Bairro Norman Gutierrez, Vila São Francisco, Vila
Nova 472 – LOCAL: Piquete Porteira do Rio Grande.
20/05 – (sábado) - 19 HORAS REGIÃO 2 Centro – LOCAL: Escola 22 de Outubro.
27/05 – (sábado) - 19 HORAS GERAL - LOCAL: Ginásio Municipal (Confirmado só mandar
ofício)
O cronograma foi executado como o planejado, isso representa um saldo positivo, pois
houve um respeito ao planejado e o planejamento foi executado por termos buscado respeitar as
realidades das comunidades e isso nós reafirma que o diálogo com a comunidade, respeitar o
seu saber popular nos faz compreender que a realidade da comunidade deve ser sentida “com o
pé no barro”, como instiga este ditado popular.
O OP em sua metodologia buscou respeitar as diferenças regionais de nosso município, pois
cada região, a qual o município foi dividido, tem suas especificidades e por isso precisa ser
atendido diferencialmente. Para atender esta necessidade foi colocado para disputa no OP
regional, a quantia entre de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil) para cada regional decidir, coletivamente, qual obra será priorizada na sua região para
2007. Em cada região e na plenária geral a comunidade poderia votar três prioridades Desta
forma ficou definido em votação as seguintes prioridades para cada região:
a) REGIÃO 1 : Bairro Norman Gutierrez, Vila São Francisco, Vila Nova e todo lado
esquerdo, para quem vai para Uruguaiana da BR 472:
1. Demanda:
PROGRAMA: 05 Aberturar, Ampliação, Melhoramento, Pavimentação e Conservação de vias
públicas.
AÇÃO: Abertura, ampliação e melhoramento de vias públicas. (Ex: melhoramento de vias,
cascalhamento com uso de maquinário).
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próprios
25.000,00
Observação: Na escolha deste programa está implícito abertura de rua para dar acesso ao
Bairro Norman Gutierrez
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2. Demanda:
PROGRAMA: 03: Rede
Municipal de Esgoto Pluvial –
Manutenção e Ampliação

AÇÃO : Ampliar a Rede de Esgoto Pluvial com a fabricação de tubulação própria.
(Ex: colocação de bueiros 660 mts)
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próprios
25.000,00
3. Demanda:
PROGRAMA: 01 Implantação de Áreas de Lazer
AÇÃO : Construção de Praças, que além de sanear definitivamente os problemas de lazer,
desporto, recreação e qualidade de vida da comunidade, irá gerar trabalho e renda. (Ex:
equipamentos para praça do loteamento, adquirir área para pratica de esportes).
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próprios
20.000,00
Observação: Neste demanda está implícito a aquisição de mais equipamentos para a praça
que já está definida pelo governo, para 2006.
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b) REGIÃO 2: Todo lado direito, para quem vai para Uruguaiana, da BR 472 até a General
Neto:
1. Demanda:
Órgão: 09 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Habitação.
PROGRAMA: 01 Implantação de Áreas de Lazer
AÇÃO : Construção de Praças, que além de sanear definitivamente os problemas de lazer,
desporto, recreação e qualidade de vida da comunidade, irá gerar trabalho e renda. (Ex: adquirir
área para prática de esportes e equipamentos).
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próprios
20.000,00

2. Demanda:
Demanda n.º 6 inscrita pela comunidade: Calçadas
Valor destinado: R$ 15.000,00
3. Demanda:
PROGRAMA: 03: Rede Municipal de Esgoto Pluvial – Manutenção e Ampliação
AÇÃO : Ampliar a Rede de Esgoto Pluvial com a fabricação de tubulação própria.
(Ex: colocação de bueiros 660 mts)
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próprios
25.000,00
c) REGIÃO 03: Gutierrez - Todas as localidades que tem sua entrada pela BR 472, desde a
entrada do município até a Estância São Pedro;
1.Demanda:

“Barra do Quaraí – Um Município de Tod@s”
 Rua Quaraí n.º 88 - CEP: 97538-000 -  (055) 3419-1001 e 3 419-1002
e-mail: pmbarradoquarai@uol.com.br
Barra do Quaraí - RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAÍ
Departamento das Relações Comunitárias e Orçamento Participativo
Palácio João Baptista Lusardo
Demanda n.°10, inscrita pela comunidade: Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos
permanentes para sala junto a Associação Comunitária de Gutierrez.
Valor destinado: R$ 17.500,00
2. Demanda;
Demanda n.°11, inscrita pela comunidade: Contratação de médicos, odontologista e
enfermeiros para atendimento semanal na Associação comunitária de Gutierrez, bem como
compra de remédios para farmácia básica e para hipertensão e diabetes.
Valor destinado: R$ 17.500,00
3.Demanda:
PROGRAMA: 3 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
AÇÃO 1: Adquirir máquinas e implementos para melhorar o atendimento ao Agricultura
Familiar..
META: Adquirir máquinas e equipamentos.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próp/vinc
25.000,00
d) REGIÃO 4: Passo da Cruz – Todas comunidades que se localiza na estrada vicinal que
dá acesso ao Paypasso, passando pelo Passo da Cruz até Granja Dona Florinda.
1. Demanda:
ORGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 9 Saúde Competente
AÇÃO 8 : Implementar e intensificar o atendimento nos postos localizados no interior do
Município. (Unidade Móvel de Saúde)
META: Intensificar e ampliar atendimento de qualidade no interior do município.
INDICADOR: Atendimento frágil.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
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Próp/vinc

30.000,00

2. Demanda:
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PROGRAMA: 6 GARANTIA DE ACESSO AOS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO
ENSINO FUNDAMENTAL E EJA.
AÇÃO 2: Ampliar a oferta de vagas no Ensino Fundamental no interior do Município, através
da construção de salas nas escolas existentes.
META: Expansão de 25 vagas no mínimo.
INDICADOR: Ampliar o nº de matriculas de crianças e adolescentes.
AÇÃO 3: Manter a oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos na zona urbana e rural.
META: Garantir o curso de EJA nas escolas municipais urbanas e rurais.
INDICADOR: Chegarmos ao índice zero em analfabetismo.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próp/vinc
20.000,00
3. Demanda:
PROGRAMA: 5 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
PRÉDIO PÚBLICOS
AÇÃO 1: Aquisição, construção e ampliação de prédios públicos.
META: Ampliação e qualificar a infra-estrutura física do município.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
2007
Próp/vinc
25.000,00
Plenária Geral:
1. Demanda :
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Órgão: 08 Secretaria de Educação e Desporto
PROGRAMA: 02 Ampliação da Escola 22 de Outubro (2º.Modulo)
AÇÃO: Adequar os espaços físicos existentes na Escola Municipal de Ensino Fundamental 22
de Outubro, a fim de oferecer um maior número de vagas, com a construção de um Módulo
contendo Salas de aula, e laboratório de informática e equipamentos de informática.
META: Ampliar a Escola 22 de Outubro.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
Próprios

2007
150.000,00

2. Demanda:
Órgão: 11 Secretaria de Indústria e Comércio
PROGRAMA: 01 Geração de Trabalho e Renda
AÇÃO 1: Firmar convênios, contratos, termos de cooperação, visando criar empregos que
auxiliem na inclusão social, inclusive a implantação de Frentes Emergenciais de Trabalho e
Cursos Profissionalizantes.
META: Geração de emprego a 30 chefes de família.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
Próprios

2007
80.000,00

3. Demanda:
Órgão 02: Gabinete do Prefeito
Coordenadoria da Mulher
PROGRAMA:10 Desenvolvimento Econômico Solidário
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AÇÃO: Fomentar a criação de Cooperativas de Mulheres.
META: Visando a geração de trabalho e renda.
Valores Propostos para o Programa no Período 2007
Recursos
Próprios

2007
30.000,00

A plenária geral finalizou ás 23 horas e 30 minutos, do dia e da ta planejado,
compareceram 319 pessoas aptas para votar e destas 306 votaram. E podemos afirmar que as
mudanças institucionais favoráveis a cidadania, promovida pelo Orçamento Participativo,
provocarão proporcionalmente transformações na cultura política dos homens e das mulheres,
participantes destas plenárias.
“ O grosso dos recursos do orçamento está sempre comprometido com encargos fixos –
pessoal,despesa de manutenção, serviços
e
poucas avaliações são procedidas. Os
recursos restantes, se existirem, acolherão os novos projetos, as ampliações dos serviços, os
melhoramentos etc. Considerando que esses recursos são sempre bastante escassos frente às
necessidades, as decisões são tiradas no jogo das pressões políticas que se estabelecem junto
aos escalões superiores da administração(...) O modelo da decisão participativa inova em
relação aos métodos convencionais de planejamento e orçamentação(...) (GIACOMONI: 1997)
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