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Problema enfrentado ou oportunidade percebida  

PROBLEMA ENFRENTADO 

O descrédito da Política no cenário nacional afastou a juventude das 
discussões políticas e das participações nos movimentos populares na cidade 
de Botucatu-SP, cujos quais, não apresentam atrativos para a participação de 
uma Juventude Globalizada e com a falta de conhecimento de como participar 
de forma direta das decisões da sua cidade. 

A falta de conhecimento das Ferramentas de participação popular nas 
diversas esferas, ou seja, falta de informação sobre os Conselhos Municipais, 
Associações de Moradores, Clubes de Serviços e do Orçamento Participativo 
contribuiu para a ausência de participação da juventude nesses processos, 
lacunas, essas que nos preocupa, pois, os Jovens de Hoje serão os Adultos de 
Amanhã. 

A juventude de hoje serão os administradores de amanhã, porém, a 
ausência de participação na tomada de decisão do Poder Público da cidade de 
Botucatu-SP, fez com que a municipalidade refletisse e analisasse aonde 
estava a falha da falta de jovens nos processos de construção participativa.  

A falha foi muito grande no que se tange a Comunicação e 
demonstração de quais são as ferramentas que o cidadão (juventude) pode 
utilizar para participar das decisões políticas do seu Município, Estado e Nação. 

A educação brasileira não consta com matérias curriculares para 
preparar o cidadão para o exercício da cidadania e da elaboração de seus 
direitos e deveres, portanto, a ausência das matérias de OSPB e Sociologia faz 
muita falta na formação do munícipe. 

A Juventude (16 a 29 anos) trás consigo uma nova geração, 
reconhecida com Geração Y, cujo qual, está completamente esteriotipizada 
pela globalização, pela velocidade do avanço das tecnologias e de outros 
atrativos, modificando então, as condições de reflexão sobre a necessidade e 
possibilidade de engajamento nas decisões políticas de sua casa, comunidade, 
bairro, setor, região, cidade, Estado e pais. 

A implantação do Orçamento Participativo aconteceu no ano de 2002, 
comemorando então em 2012, 10 (dez) anos desse importante instrumento de 
participação popular e controle social no município de Botucatu, todavia, 
nesses longos 10 (dez) anos de vida os números do O.P. em relação da 
participação da Juventude é desconsideravel no que se tange a estatística. 



Na comemoração de 10 (dez) anos do Orçamento Participativo (O.P) a 
Prefeitura de Botucatu-SP, através da Secretaria de Planejamento, elaborou 
uma nova metodologia para tentar atrair a Juventude para esse espaço de 
participação popular. 

A metodologia aplicada foi “Se o jovem não vai até o Orçamento 
Participativo, o Orçamento Participativo vai até o jovem”, conseqüentemente a 
administração pública chegou a um “Projeto Consciente’”, ou seja, como 
faremos para atrair a juventude botucatuense para esse sistema com inúmeras 
falhas, quase nenhum atrativo e desmistificar que a política não feita somente 
de más pessoas e sim de pessoas que quer uma cidade melhor. 

  
OPORTUNIDADE PERCEBIDA  

 No final de 2011 os membros da Secretaria de Planejamento (Rafael, 
Carlos e Paulo), iniciaram um estudo para a implantação do Orçamento 
Participativo Jovem, que foi formatado após 6 (seis) anos de estudo e 
vislumbrando quais seriam as melhores variáveis para que o Jovem 
percebesse a oportunidade “impar” que estava tendo em sua vida. 

O Projeto “Orçamento Participativo Jovem” que no seu inicio de sua 
elaboração, planejamento e implantação era somente um pequeno embrião, 
começou a ganhar corpo e agregou-se consigo o também Inovador “Projeto 
Prefeito por um dia”. 

As possibilidades do Projeto “Orçamento Participativo Jovem / 
Prefeito por um Dia”, foi à primeira abordagem que a administração pública 
realizou com a comunidade jovem da cidade de Botucatu, porém, vale ressaltar 
que, o Poder Público tomou a iniciativa de ir ao encontro dos Jovens em suas 
próprias escolas. 

A administração pública não escolheu as escolas participantes e 
também não deixou em aberto para que as escolas aderisse o Projeto, mas 
encaminhamos os pedidos para a Diretoria Regional de Ensino (Escolas 
Públicas), as Diretoras das Escolas Privadas (Escolas Particulares), Escola 
Técnica (Diretora - Centro Paula Souza) e ao Secretário de Educação (Escolas 
Municipais), a adesão ao projeto foi de 99% (noventa e nove percento) apenas 
uma escola particular não aderiu o projeto. 

Os pactos entre o Poder Público e o aceite da maioria das escolas 
viabilizaram uma grande oportunidade para a demonstração dos instrumentos 
de participação popular e da metodologia do Projeto “Orçamento Participativo 
Jovem e Prefeito por Um Dia”, elementos esses apresentados pelos 
funcionários da secretaria de Planejamento, Coordenador do Orçamento 
Participativo Jovem e pelo Prefeito Municipal, João Cury Neto.  

A percepção da oportunidade estava lançada nesse momento, mas 
precisamente, no momento da demonstração que os instrumentos, ferramentas 
de participação popular e a diminuição da distância entre Poder Público e 
Juventude foi extinta com grande sucesso em todo processo do Orçamento 
Participativo Jovem. 

 
EXPERIÊNCIAS ANTEIRORES 

A Prefeitura de Botucatu-SP realizou uma pesquisa através da Rede 
Brasileira do Orçamento Participativo e não constava nenhuma proposta ou 



ação semelhante à proposta por essa municipalidade, ainda mais, com a 
inovação da reserva do Orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que 
a própria juventude determinasse quais eram as demandas/necessidades de 
suas escolas, a eleição dos Delegados do Orçamento Participativo Jovem, a 
eleição do Prefeito (a) por um Dia e finalmente a eleição do estagiário da 
Juventude e da Coordenadora Municipal da Juventude, destacamos aqui, a 
maior inovação da administração pública, ou seja, a própria juventude elegeu a 
sua Coordenadora para trabalhar no Poder Executivo Municipal. 

 
EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO 

A Prefeitura Municipal de Botucatu-SP, através da Secretária Municipal 
de Planejamento e Coordenadoria do Orçamento Participativo iniciou-se o 
trabalho de “investigação” modelo sobre a inserção da Juventude nas áreas de 
tomadas de decisão, através da participação popular, ao não lograr êxito com 
tal procura, iniciamos então a transcrição e levantamento de bibliografia para a 
realização de uma nova metodologia de trabalho com a própria juventude. 

A conclusão da pesquisa e elaboração da metodologia, iniciamos o 
convencimento com as partes interessadas, ou seja, Dirigente Regional de 
Ensino, Secretário de Educação e Prefeito Municipal. Com a anuência de todos 
iniciamos o processo de visitas as 22 (vinte e duas) escolas, aproximadamente 
5000 alunos receberam a visita e apresentação dos meios de participação 
popular e controle social e a eleição dos Delegados (representantes) das 
Escolas. 

Conseqüentemente, acreditamos que para o Jovem participar, ele teria 
que se reconhecer no processo e entende-lo, pois, falar de política, orçamento, 
prioridades e administração pública, somente seriam capazes se houvesse 
uma capacitação, entretanto das 22 escolas obtivemos cerca de 220 
Delegados. 

Ousadamente,  preparamos a “Capacitação dos Delegados do 
Orçamento Participativo Jovem”, em um Sábado (08h00mm as 17h00mm), 
todos os Delegados Eleitos em suas Escolas se reuniram em um anfiteatro 
para a Capacitação e eleição dos “Prefeitos por um Dia” (cada escola elegeu 1 
Prefeito por um dia), que a posteriore tivemos uma atração musical e o sorteio 
de um brinde doado pelo comércio local. 

Explicando, o “Projeto Prefeito por Um Dia” prevê que um jovem de cada 
escola passará um dia com o Prefeito, acompanhando-o em todas as 
atividades, pois, isso levaria o Jovem a ver a realidade do Prefeito e do Poder 
Executivo. 

A Capacitação gerou a interatividade dos Jovens e a Sinergia em busca 
de algo diferente, pois, para todos os participantes aquela era a primeira 
oportunidade em participar e escolher o que priorizar na sua escola ou até 
mesmo abdicar, quando observavam que uma escola necessitava mais de um 
recurso do que a dela. 

O Projeto proporcionou a todos os delegados uma viagem a capital 
paulista para conhecer o Palácio dos Bandeirantes (Poder Executivo Estadual) 
e a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, totalizando assim, 5 
(cinco) viagens com 48 alunos para a grande São Paulo. 

As atividades relacionadas ao processo do Orçamento Participativo 
Jovem iniciam-se de fato com a eleição dos Delegados, porém, a 



municipalidade também realizou a “Caravana da Cidadania”, ou seja, 5 (cinco) 
ônibus escolares cheios com todos os Delegados do OP Jovem percorreram 
todas as escolas para fazer o levantamento das necessidades/possibilidades 
das Demandas. 

Os “Prefeitos por um Dia” relacionaram todas as demandas de suas 
escolas e das demais escolas e entregaram ao Poder Público para a tabulação, 
uma vez tabulada, a Coordenadoria do Orçamento Participativo fez o 
levantamento do Orçamento, observando se seria possível realizar todas as 
demandas com o dinheiro destinado para o aludido Projeto.  

O momento mais esperado está chegando? A eleição para o (a) 
estagiário e para o (a) Coordenadora (o) da Juventude. 

O grande dia chegou... No dia 12-04-11 organizamos a eleição para os 
cargos acima citados, e os critérios foram colocados para apreciação do 
plenário jovem e eles ratificando as normas, iniciamos a votação. 

Ao final da eleição obtivemos o estagiário eleito, Lucas Julian e a 
Coordenadora eleita foi Mayara Guedes. 

O Projeto “Orçamento Participativo Jovem” já entregou 90% (noventa 
percento) do material requisitado e deliberado pela própria juventude. 

Finalmente, o grande dia para os Jovens Botucatuenses que 
participaram de todo processo do “Orçamento Participativo Jovem e Prefeito 
por um Dia”, os Delegados e Prefeitos por um Dia foram certificados pela 
municipalidade e receberam uma Moção Honrosa da Câmara Municipal de 
Botucatu, já os dois jovens eleitos tiveram a assinatura da Portaria de 
Contratação em Praça Pública no Aniversário da cidade.  

 
CONTINUIDADE DOS PROJETOS 

A Secretaria de Descentralização e Participação Comunitária está 
elaborando e aprimorando a metodologia para a realização do Projeto no ano 
de 2013. 

 
OBJETIVOS 

Inserir a Juventude Botucatuense na participação dos eventos de 
tomadas de decisões populares e demonstrando-os que esse Jovem deverá 
assumir a administração pública em um futuro não muito distante.  

 
METAS 

A municipalidade tem como meta para 2013 a melhoria dos indicadores 
“Participação dos Jovens no Orçamento Participativo” e também na adesão de 
100% (cem percento) de adesão das escolas. 

 
PÚBLICO- ALVO 

O público-alvo do Projeto “Orçamento Participativo Jovem e Prefeito por 
um Dia” os alunos de ensino médio (Escolas Estadual e Particular) e ultimo ano 
do ensino fundamental II. 
 

SOLUÇÃO ADOTADA  



PROBLEMAS ENFRETADOS 

A quebra de paradigma que todos os agentes públicos, agentes políticos 
são desonestos, e que a inserção da juventude é de suma importância para as 
inovações e metodologias de se fazer “política”. 

Os horários dos eventos na inserção da Juventude é muito complicada, 
pois, nos dias atuais grande maioria dos alunos do ensino médio estão se 
preparando ou estão buscando uma vaga no tão “temido” vestibular e/ou estão 
trabalhando para melhorar as condições financeiras familiar.  

 
VINCULO COM GOVERNO. 

O Projeto em epigrafe é fomentado pelo Poder Executivo Municipal 
(Escolas Municipais) e Diretoria de Ensino (Escolas Estaduais)  e tem como 
parcerias as Instituições Particulares (Colégio Anglo, Colégio Santa Marcelina, 
Colégio Tytto Alba, Colégio Objetivo) e Escola Técnica (Escola Industrial-
Centro Paula Souza). 

 
CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA  

INOVAÇÃO  

O Projeto é inovador porque não encontramos nenhum projeto com a 
metodologia apresentada e nem com um escopo de projeto que faça o 
processo político/administrativo uma ação harmoniosa, ainda mais para o 
público alvo que trabalhamos. 

 
REPLICABILIDADE 

A replicabilidade é um processo simples e fácil a realizar, pois, 
implementar e encaminhar a juventude para a reflexão de participação popular 
nas áreas de tomadas de decisão é de suma importância para um futuro 
promissor. 

A Prefeitura de Botucatu-SP coloca-se a disposição para quaisquer 
esclarecimento e oferece em cessão a metodologia do projeto em analise para 
quaisquer municipalidade que se interessar. 

O Prefeito, João Cury Neto, recebeu uma Moção Honrosa de uma 
cidade circunvizinha pela realização do aludido projeto, não obstante, a 
Coordenação do Projeto também fora lembrada pelos parlamentares da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, destacando que o projeto 
“Orçamento Participativo Jovem e Prefeito por Um dia” deveria ser política 
pública de Estado”.  

A replicabilidade é sugerida pelo baixo custo do projeto e pela 
capacidade de sinergia entre a juventude de todas as regiões da cidade. 

 
RELEVÂNCIA 

É relevante por tratar-se de capacitação, sinergia, interação com a 
administração pública e com a formação do cidadão. 

 
EXCELÊNCIA NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS 



Os recursos públicos são de pequena monta, quando se trata de 
valorização e valoração do jovem, do estudante e do cidadão. 

O projeto em epigrafe teve os seguintes custos para sua aplicação: 
Capacitação= 1 dia (3 Refeições para 220 alunos =  660 refeições 

(lanche -  almoço – lanche). 
Viagem São Paulo = 5 vezes (Botucatu- São Paulo aproximadamente 

200km). 
Alimentação São Paulo =  5 vezes (48 alunos/Viagem) – 3 Alimentações 

(lanche – Almoço -  Lanche). 
Orçamento Participativo: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
 

EFETIVIDADE DOS RESULTADOS  
 

Maior participação da Juventude nos eventos de participação popular; 
Estagiário e Coordenadora estão trabalhando já a 1 (um) ano na 

Prefeitura. 
Juventude se organizando para elaborar políticas públicas setoriais. 

 
POTENCIAL DE CONTINUIDADE DA ATIVIDADE OU AÇÃO 
 

O Projeto não tem interrupção é continuo e no mês de maio/2013 
iniciaremos a 2° Ano do OP Jovem e Prefeito por um Dia. 
 

PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE SOCIAL 

A juventude tem participado ativamente das reuniões da Câmara 
Municipal e dos eventos da Secretaria de Descentralização e Participação 
Comunitária e pela Assessoria de Políticas Afirmativas. 

 
Resumo da iniciativa  

A elaboração do Projeto “Orçamento Participativo Jovem” e o “Projeto 

Prefeito (a) por um Dia” tem como objetivo principal, atingir a juventude que 

freqüenta as escolas de ensino médio (privada / pública) e buscam conquistar 

um ensino de melhor qualidade nos contextos culturais, esportivos e político no 

âmbito escolar e municipal não restringindo a sua própria escola, mais sim a 

sociedade botucatuense. 

O projeto propõe maior participação da juventude botucatuense no 

Orçamento Participativo, pois, é de suma importância determinar os seus 

deveres e direitos na comunidade, contudo, a municipalidade através do Poder 

Executivo assumiu o compromisso em compartilhar a tomada das ações 

demandadas pela população através do Orçamento Participativo Jovem. 



O Orçamento Participativo Jovem tem o intuito em motivar a juventude 

à compreender, participar e decidir quais são as demandas prioritárias em sua 

realidade, não obstante o  preenchimento da lacuna entre Poder Público e 

Juventude, fora dirimido no compartilhamento da tomada de decisão, aonde a 

juventude elenca e prioriza as demandas e o Poder Executivo destina a verba. 

Portanto, no caso em epigrafe a juventude colaborou no levantamento 

de demandas de seus interesses e o Chefe do Poder Executivo, destinou o 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o projeto, que será dividido entre 

as escolas participantes. 

O projeto “Prefeito (a) por 1 (um) dia” oferece ao jovem a oportunidade 

de conviver um dia ao lado do Chefe do poder Municipal, participando de 

reuniões,  audiências, encontros etc.  

 


