Data: 12/06/2017
Assunto: Oficinas PPA 2018 - 2021

OFICINAS SOBRE O ORÇAMENTO DE PIRACICABA - PPA (2018-2021)
No dia 31 de maio a Prefeitura de Piracicaba enviou para a Câmara de Vereadores a proposta do Plano
Plurianual, ou PPA, 2018-2021, que irá definir a distribuição do orçamento público nos próximo 4 anos.
Com os objetivos de apresentar o que é o Plano Plurianual (PPA), discutir a proposta enviada pela
Prefeitura para a Câmara de Vereadores e preparar a sociedade civil para a audiência pública sobre o
tema, o Observatório Cidadão de Piracicaba realizará duas oficinas na próxima quarta, dia 14 (uma a
tarde, das 15h às 18h, e outra a noite, das 19h às 22h).
As duas terão a mesma programação e para se inscrever, é preciso enviar um email para
contato@observatoriopiracicaba.org.br ou postar no evento do facebook (link), dizendo em qual horário
irá participar.
Temos 30 vagas para cada oficina!
As oficinas acontecerão na sede do Imaflora (Estrada Chico Mendes, 185 - Sertãozinho), uma das
instituições que compõem o Observatório Cidadão.
Lembrando que a forma como o poder público planeja utilizar os recursos da sociedade, diz muito sobre a
cidade que teremos nos próximos anos e a qualidade das políticas e dos serviços públicos.
Confira alguns dados gerais da proposta do PPA 2018-2021 no link
PROGRAMAÇÃO
Oficina 1 - 15h às 18h
15h
Ciclo orçamentário
O que é o PPA?
Como participar da elaboração do PPA
16h00
Divisão em grupos para análise da proposta do PPA
17h00
Debate entre os presentes
Pontos positivos do PPA
Lacunas do PPA
E agora?
18h
Encerramento
Oficina 2 - 19h às 22h
19h
Ciclo orçamentário
O que é o PPA?
Como participar da elaboração do PPA
20h00
Divisão em grupos para análise da proposta do PPA

21h00
Debate entre os presentes
Pontos positivos do PPA
Lacunas do PPA
E agora?
22h
Encerramento

