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INTERNETINTERNET
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PARTICIPAPARTICIPAÇÇÕESÕES



DELEGADOS(AS)DELEGADOS(AS)

REGIONAIS/TEMREGIONAIS/TEMÁÁTICAS TICAS –– 20012001--20082008

18 MIL 18 MIL 
DELEGADOS(AS)DELEGADOS(AS)



DISCUSSÃO DO MODELO 2001DISCUSSÃO DO MODELO 2001

1.1. FormulaFormulaçção da Metodologiaão da Metodologia

•• No inNo iníício de 2001 foi estruturado  um grupo  comcio de 2001 foi estruturado  um grupo  com
representarepresentaçção dos Movimentos Sociais, Gestores,ão dos Movimentos Sociais, Gestores,
Universidades e ONGUniversidades e ONG’’s para  elaborar   propostass para  elaborar   propostas
quanto ao modelo do OPquanto ao modelo do OP

•• O modelo adotado foi discutido com a Sociedade O modelo adotado foi discutido com a Sociedade 
em amplas assemblem amplas assemblééias, antes de ser ias, antes de ser 
implementado.implementado.

O Recife criou diferenciais que o destaca entre as O Recife criou diferenciais que o destaca entre as 
experiências de participaexperiências de participaçção popular, a partir de 2001:ão popular, a partir de 2001:



CREDENCIAMENTOCREDENCIAMENTO

Os grupos interessados se organizam em, no Os grupos interessados se organizam em, no 

mmíínimo 10(dez) participantes, indicam 2 animo 10(dez) participantes, indicam 2 açções em ões em 

temas distintos e entregam na Coordenadoria do temas distintos e entregam na Coordenadoria do 

OP, recebendo um comprovante. Estas aOP, recebendo um comprovante. Estas açções serão ões serão 

elencadas elencadas e poderão ser votadas no OP/Regionale poderão ser votadas no OP/Regional



INFORMATIZAINFORMATIZAÇÇÃO DO PROCESSOÃO DO PROCESSO

AtravAtravéés do processamento eletrônico, a s do processamento eletrônico, a 
populapopulaçção ão éé cadastrada e credenciada. São cadastrada e credenciada. São 
emitidos relatemitidos relatóórios da participarios da participaçção e das ão e das 
votavotaçções   apuradas  que  são  apresentadas ões   apuradas  que  são  apresentadas 
onon--line line nas Plennas Plenáárias.rias.



PLENPLENÁÁRIAS TEMRIAS TEMÁÁTICASTICAS

MULHERMULHER

CULTURACULTURA

EDUCAEDUCAÇÇÃOÃO

NEGROS E NEGRASNEGROS E NEGRAS

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL

DIREITOS HUMANOS  (GLBT, portadores de  deficiência,  DIREITOS HUMANOS  (GLBT, portadores de  deficiência,  
idosos, etc..)idosos, etc..)

DES. ECONÔMICO E TURISMODES. ECONÔMICO E TURISMO

Os(as) moradores(as) de Recife, acima de 16 anos, Os(as) moradores(as) de Recife, acima de 16 anos, 
poderão participar de todas as 07(sete) plenpoderão participar de todas as 07(sete) plenáárias rias 
temtemááticas, apresentando documento com foto, no entanto ticas, apresentando documento com foto, no entanto 
se eleger como delegado(a) apenas em 01 (uma).se eleger como delegado(a) apenas em 01 (uma).



CONSELHO MUNICIPAL DA GESTÃO CONSELHO MUNICIPAL DA GESTÃO 
DEMOCRDEMOCRÁÁTICA DO ORTICA DO ORÇÇAMENTO PAMENTO PÚÚBLICO BLICO -- COPCOP..

Sua composiSua composiçção garante representaão garante representaçção ão 
de cada conselho setorial e de defesa de de cada conselho setorial e de defesa de 
Direitos existentes na Cidade. Hoje são 13 Direitos existentes na Cidade. Hoje são 13 
Conselhos participando do COP.Conselhos participando do COP.

COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DO CONSELHOÃO DO CONSELHO



PLENPLENÁÁRIAS REGIONAISRIAS REGIONAIS

As plenAs plenáárias são abertas a todos moradores(as) da microrias são abertas a todos moradores(as) da micro--região, região, 
sendo que sua participasendo que sua participaçção serão seráá em apenas uma;em apenas uma;

Os(as)  moradores(as) deverão apresentar documento de Os(as)  moradores(as) deverão apresentar documento de 
identificaidentificaçção com foto e receberão senha para trocar por cão com foto e receberão senha para trocar por céédula de dula de 
votavotaçção; se desejar ser delegado(a) indicarão durante o ão; se desejar ser delegado(a) indicarão durante o 
cadastramento;cadastramento;

Ao final de cada PlenAo final de cada Plenáária os(as) moradores votarão em atria os(as) moradores votarão em atéé
02(duas) a02(duas) açções de tema diferenciados e em 01(um) candidatos(a) a ões de tema diferenciados e em 01(um) candidatos(a) a 
delegado(a), com informadelegado(a), com informaçção imediata (ão imediata (onon--lineline) acerca das 10(dez) ) acerca das 10(dez) 
aaçções mais bem votadas e delegados(as) eleitos(as).ões mais bem votadas e delegados(as) eleitos(as).



URNAS ELETRÔNICAURNAS ELETRÔNICA
A votaA votaçção eletrônica ocorrerão eletrônica ocorreráá em urnas que ficarão em locais em urnas que ficarão em locais 

ppúúblicos durante  02 (dois) dias em cada  microblicos durante  02 (dois) dias em cada  micro--região;região;

O(as) moradores(as) deverão apresentar o documento de O(as) moradores(as) deverão apresentar o documento de 
identificaidentificaçção (RG) para votar em 01(uma) aão (RG) para votar em 01(uma) açção entre as 10(dez) ão entre as 10(dez) 
mais votadas nas plenmais votadas nas plenáárias microrias micro--regionais;regionais;

Moradores(as) que participaram das regionais não poderão votar Moradores(as) que participaram das regionais não poderão votar 
nas urnas eletrônicas;nas urnas eletrônicas;

Os resultados das votaOs resultados das votaçções (plenões (plenáárias + urnas eletrônicas) rias + urnas eletrônicas) 
poderpoderáá ser acompanhado na coordenadoria do OPser acompanhado na coordenadoria do OP



INTERNETINTERNET

Quem define as aQuem define as açções disponibilizadas para ões disponibilizadas para 
votavotaçção na Internet ão na Internet éé a participaa participaçção presencial nas ão presencial nas 
plenplenáárias; rias; 

Os(as) moradores(as) que não participaram das Os(as) moradores(as) que não participaram das 
plenplenáárias regionais ou das urnas eletrônicas rias regionais ou das urnas eletrônicas 
poderão votar na internet, nas mesmas 10(dez) poderão votar na internet, nas mesmas 10(dez) 
aaçções priorizadas nas microões priorizadas nas micro--regiões;regiões;

Os(as) moradores(as) poderão ainda, votar via Os(as) moradores(as) poderão ainda, votar via 
internet, em prioridades das polinternet, em prioridades das polííticas pticas púúblicas blicas 
votadas anteriormente nas plenvotadas anteriormente nas plenáárias temrias temááticas.ticas.



OP CRIANOP CRIANÇÇAA
SONHOS DE CRIANSONHOS DE CRIANÇÇAS PROJETADOS AS PROJETADOS 

NA CIDADENA CIDADE



PARTICIPAPARTICIPAÇÇÃOÃO
* 90 mil alunos da Rede Municipal de Educação
* 2000 delegados (as)
* 24 conselheiros (4 por RPA)

*100 mil alunos da Rede Municipal de Educação 
* 2.000 delegados(as)
* 24 conselheiros (4 por RPA)

*126.755 mil alunos da Rede Municipal de Educação 
* 1.575 delegados(as)
* 24 conselheiros (4 por RPA)

*146.800 mil alunos da Rede Municipal de Educação
* 1.468 delegados(as)
* 24 conselheiros (4 por RPA)



COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO 
DE PROJETOS,OBRAS E ADE PROJETOS,OBRAS E AÇÇÕESÕES

A populaA populaçção exerce o CONTROLE SOCIAL ão exerce o CONTROLE SOCIAL 
desde a escolha das prioridades de desde a escolha das prioridades de 
investimentos atinvestimentos atéé a conclusão da obra e a conclusão da obra e 
aaçção.ão.


