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TEMPO DE PLANEJAR: Uma reflexão sobre o planejamento municipal 

de Osasco/SP 
 

Resumo: 

O presente artigo avalia o tempo despendido em cada etapa do planejamento setorial de uma 

cidade de grande porte da Região Metropolitana de São Paulo. O município de Osasco 

centralizou a coordenação do planejamento intersetorial na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, que desde 2013 coordenou a elaboração de seis planos municipais de 

diversas áreas. A partir dos prazos acertados em cada etapa, pode-se problematizar o tempo de 

execução do planejamento frente às expectativas de tempo de planejamento pelo Governo 

Federal, a diferença de ritmo entre a produção do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a 

importância do diagnóstico e da participação social. As conclusões indicam, até o presente 

momento, que a elaboração de um planejamento – com severas restrições de participação 

social – consome entre 18 e 24 meses, sendo a maioria deste tempo dedicado à elaboração do 

diagnóstico. 

 

 

1. INTRODUÇÃO: O TEMPO DE CADA UM 

A fruição do tempo é um fenômeno social que se apresenta de forma diferente entre 

as civilizações e, dentro de cada uma destas, entre as pessoas. Na Grécia antiga, Kronos era o 

Deus do tempo linear e medido, onde todos os períodos considerados (segundos, minutos, 

horas) têm a mesma duração. O filho de Kronos era Kairós, o Deus do momento oportuno ou 

do momento significativo – uma fração do tempo que não se mede em segundo ou horas, que 

não é linear ou seqüencial, que é mais qualitativa do que quantitativa. Esta distinção já mostra 

que há formas diferentes de perceber a passagem do tempo. É o que Pedro Proscurcin Junior 

(2012) aponta como a diferença entre o tempo registrado pelo relógio e o tempo perceptível 

por poetas e filósofos. Ou, como afirmou mais prosaicamente Ausloos (2003), “o tempo não 

tem a mesma consistência numa sala de espera de dentista, no trabalho, nas férias ou com a 

pessoa amada” (página 49). 

Maria Rita Kehl (2010) aponta que Jacques Lacan estabelece o “tempo lógico” do 

indivíduo a partir de três etapas: 1) instante de ver; 2) tempo para compreender; e 3) momento 

de concluir. A primeira e a terceira etapas são instantâneas, mas o tempo para compreender é 

totalmente indeterminado. Kehl (2010, página 119) afirma que “o instante do Eureka! na 

criação artística, na pesquisa intelectual, no setting analítico etc, depende de um tempo 

interior, singular para cada sujeito e impossível de determinar”. Entretanto, vale ressaltar que 

o momento de concluir não pode prescindir deste tempo de compreensão, sob pena de se 

apresentar insatisfatório para o indivíduo. 

Um dos grandes desafios da vida social é a coordenação entre o tempo interno do 

indivíduo e as demandas vindas da sociedade, que muitas vezes não seguem o mesmo ritmo. 

No seu estudo sobre a depressão contemporânea, Kehl (2010, página 126) aponta que uma das 

formas de expressão desta é a “maneira dramática na lentidão dos depressivos 

contemporâneos, incapazes de atender às urgências das demandas do Outro”. Também Guy 

Ausloos (2003) trata de dificuldades de um coletivo, como a família, com a percepção do 

tempo. Para o autor, há dois tipos-ideais de famílias com problemas de percepção de tempo: 

as famílias de relações rígidas e as famílias de relações caóticas. Segundo o autor, no caso das 

famílias rígidas é como se o tempo estivesse parado – não há modificações, as situações 

sempre voltam; já as famílias de relações caóticas percebem o tempo ritmado pelos 

acontecimentos, que se sucedem sem que haja uma elaboração entre eles – um problema é 

deixado de lado pelo simples surgimento de um novo problema, sucessivamente. Em todos 
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estes casos, o Tempo de Compreender não é capaz de dar uma resposta satisfatória que leve a 

um efetivo Momento de Concluir. 

A transição de conceitos psicanalíticos de indivíduos para uma abordagem coletiva é 

sempre problemática
i
, mas, no caso deste artigo, não pretendemos uma análise terapêutica da 

questão. O ponto sobre esta discussão que nos interessa neste trabalho é entender que o tempo 

de compreensão não pode ser previamente estipulado ou previsto e que cada indivíduo/ator 

social estabelece uma duração desta etapa de maneira singular. Arriscando a transição do 

conceito para uma perspectiva além do processo individual de compreensão, será igualmente 

singular o tempo necessário para se compreender coletivamente uma determinada matéria, 

considerando que cada coletivo/grupo tem uma composição singular. 

A partir deste ponto, pretendemos refletir sobre o processo de elaboração de planos 

municipais que devem ser construídos envolvendo um conjunto de atores, incluindo a 

sociedade civil e atores públicos. Para tanto faremos uma descrição detalhada sobre os 

descompassos da relação entre o processo de planejamento e as expectativas de prazos 

colocados por agentes externos ao processo, refletindo, ao final, sobre as conseqüências deste 

descompasso. 

Esta reflexão se dará a partir da experiência do município de Osasco/SP, no período 

entre 2014 e 2016. Este município criou, em 2013, a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) que, entre outros objetivos, deveria “coordenar a elaboração e 

implementação das metodologias e procedimentos de trabalho a serem utilizados no processo 

de planejamento (...)” (PMO, 2013). A SEPLAG vem, desde então, atuando na coordenação 

do planejamento municipal, tanto coordenando o Planejamento Estratégico que deu base ao 

Plano Plurianual orçamentário (PPA), quanto apoiando planos setoriais. Desde 2014, a 

SEPLAG já trabalhou com o Plano Municipal de Cultura, Plano Municipal Juventude Viva 

(voltado para o combate à violência contra a juventude negra), o Plano Viver sem Limite 

(voltado para organizar as políticas de apoio à pessoa com deficiência), o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico (incluindo 

água, esgoto e drenagem) e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Com exceção deste 

último, todos os demais já viraram lei municipal. Atualmente, a SEPLAG está envolvida na 

elaboração de mais três planos municipais, a saber, de Segurança Pública, de Segurança 

Alimentar e de Assistência Social. 

 

2. PLANEJAMENTO MUNICIPAL EM OSASCO/SP 

Osasco é um município da região metropolitana de São Paulo, com cerca de 700 mil 

habitantes. O município é colado à cidade de São Paulo, tornando-se passagem para os 

moradores de municípios vizinhos (como Barueri, Itapevi, Santana do Parnaíba, Carapicuíba 

ou Jandira) que trabalham na capital. Por conta disto, além da rede viária municipal, Osasco é 

cortado pela linha do trem urbano (CPTM) e pela rodovia Castelo Branco. A densidade 

populacional osasquense é de mais de 10 mil habitantes por Km2 e o município é inteiramente 

urbano. A violência é um grave problema, como em todas as grandes cidades do país, 

especialmente quando se analisa a situação da juventude entre 17 e 29 anos – e dentre estes, 

quando se analisa a situação dos jovens negros (PMO, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). 

A rede de serviços municipais é ampla, especialmente nas áreas de saúde, assistência 

social e educação, nas quais a Prefeitura conta com uma rede ampla e diversificada em tipos 

de equipamentos. Mesmo assim, as demandas são crescentes e a Prefeitura começa a enfrentar 

dificuldades em garantir a totalidade dos serviços demandados, inclusive porque conta com 

pouco apoio estadual em quesitos como educação (ensino fundamental do ciclo II e ensino 

médio), saúde, saneamento básico e segurança pública. Com isso, em algumas áreas há uma 

sobrecarga do município. 
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Esta breve caracterização já dá uma dimensão da importância do planejamento de 

políticas públicas no território. Por um lado, as complexidades urbanas de Osasco são 

pertinentes à dos grandes municípios brasileiros, que contam com elevado grau de 

aglomeração urbana, alta vulnerabilidade, dificuldades de mobilidade, de segurança, de 

condições de saúde. Por outro lado, há uma Prefeitura que estende um amplo leque de 

serviços públicos que, muitas vezes, funcionam de forma desorganizada e sem articulação, o 

que diminui a sua eficácia. O planejamento é uma forma de otimizar o uso dos recursos 

públicos, aumentando a integração entre as ações, diminuindo o desperdício e procurando 

criar uma sinergia entre as ações executadas. Some-se a estes fatores, a expectativa de que o 

planejamento dê uma visibilidade política a temas que são trabalhados internamente na 

Prefeitura sem grande destaque. 

Dentre os planos coordenados pela SEPLAG, alguns já faziam parte da agenda 

política da Prefeitura e de alguma forma, também transitavam na agenda de grupos 

organizados da sociedade civil. Em relação à agenda política da prefeitura, alguns planos já 

contavam com uma discussão interna avançada, mas permeada por dificuldades – de diversas 

ordens - em transformar os debates em propostas. É o caso dos planos de Cultura, Viver sem 

Limite e Resíduos Sólidos. 

Entretanto, se há uma demanda local pela adoção de instrumentos de planejamento, 

não se pode desconsiderar a pressão exercida pela instância federal junto aos municípios. 

Dentro do complexo pacto federativo brasileiro, a transferência de recursos federais para 

instâncias subnacionais pode estar condicionada a adesão a sistemas nacionais que, entre 

outras regras, exigem a elaboração de determinados planos municipais. Os casos do Sistema 

Único de Saúde (SUS)
ii
 ou Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

iii
 são emblemáticos. 

De acordo com esta demanda federal, há planos que entraram “à força” na agenda de 

debates municipais, como os planos de água, esgoto, drenagem (que perfazem, junto com o de 

Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico), juventude viva e mobilidade 

urbana. Junto a este último grupo de planos (cujo tema não estava incorporado na agenda 

municipal), o desafio era estimular as áreas relacionadas a participar das discussões, que 

muitas vezes ainda não eram prioritárias frente a outras demandas de suas secretarias. 
 

Quadro 1 – Escopo dos Planos Municipais elaborados em Osasco sob a coordenação da SEPLAG, 2013-

2016. 

Plano elaborados principalmente a partir de uma 

demanda municipal 

Plano elaborados principalmente a partir de uma 

demanda federal 

Cultura: Em 2010, foi instituído o Plano Nacional de 

Cultura (pela Lei 12.343) que instituiu o Sistema 

Nacional de Cultura (SNC). Segundo o SNC, os 

municípios precisam atender a uma série de requisitos 

para poder receber recursos federais via transferências 

voluntárias, entre eles a existência de um Conselho 

Municipal, de Plano Municipal e de Fundo Municipal 

de Cultura. A demanda pelo acesso a estes recursos 

era inviabilizada, em 2014, apenas pela inexistência 

do Plano, já que as demais exigências já tinham sido 

organizadas em Osasco. O Conselho Municipal de 

Cultura já estava discutindo o plano, e isto conferiu 

prioridade a este plano 

Juventude Viva: Em dezembro de 2013, a Prefeitura 

de Osasco assinou a adesão ao Plano Nacional 

Juventude Viva e assumiu o compromisso de elaborar 

seu plano municipal no prazo de 90 dias. Este prazo, 

como veremos ainda neste artigo, é bastante irreal 

para contemplar um processo intersetorial (unindo as 

visões de diversas secretarias municipais) e 

participativo (discutido com a sociedade civil). Mas, 

de qualquer forma, o compromisso assumido e o prazo 

curto acabaram conferindo prioridade à elaboração 

deste plano. 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS): É uma exigência a todos os 

municípios desde a promulgação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos em 2010. O município de Osasco 

já dispunha de um plano municipal aprovado em 

2007, antes que os parâmetros da atual política 

nacional fossem criados. A partir de 2013, o Governo 

Plano Municipal de Saneamento Básico (água, 

esgoto e drenagem): A Lei 11.445, de 2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico estabelece em seu artigo 9º que todos os 

titulares dos serviços deverão formular a respectiva 

política pública de saneamento básico, devendo, para 

tanto, elaborar os planos de saneamento básico. No 
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Federal passa a vincular os repasses nesta área à 

existência de um plano municipal de acordo com o 

preconizado na legislação mais atual. Apesar destes 

“estímulos” federais, já estava em curso, no município 

iniciativas dispersas de repensar a gestão de resíduos 

sólidos. Um contrato com o BNDES foi assinado com 

o objetivo de fortalecer a reciclagem de resíduos na 

cidade; a limpeza urbana apresenta falhas graves; o 

financiamento da política dependia muito de recursos 

orçamentários gerais da Prefeitura, o que precisava ser 

repensado em tempos de restrições fiscais. 

artigo 19 chega-se a estabelecer um conteúdo mínimo 

para cada um destes planos. Em dezembro de 2013, 

foi aprovado o Plansab, o Plano Nacional de 

Saneamento Básico, que impõe como meta a 

universalização do planejamento municipal nas 

regiões sul e sudeste do país até 2033. Para pressionar 

os municípios a alcançarem a meta, o Ministério das 

Cidades condiciona a liberação de recursos de obras 

do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) à 

existência de um planejamento 

Viver sem Limite: Em 2011, foi lançado o Plano 

Nacional Viver sem Limite. Por haver um grande 

número de profissionais de diversas áreas da 

Prefeitura de Osasco com forte envolvimento no tema, 

foi criado um Grupo de Trabalho para discutir este 

plano em âmbito municipal. Em 2014, este grupo já 

vinha se reunindo há pouco mais de um ano, mas 

pouco tinha avançado concretamente. Neste sentido, a 

pressão deste grupo de funcionários pela priorização 

deste tema foi fundamental para que o Viver sem 

Limite integrasse este primeiro bloco. 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana: Também 

se constitui num pré-requisito para o recebimento de 

recursos do Ministério das Cidades. O Governo 

Federal aprovou um projeto de duplicação de uma 

importante avenida osasquense que liga o centro da 

cidade a um bairro na zona sul. Entretanto, a 

viabilização destes recursos dependia de que as 

diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana 

justificassem a prioridade dada a este trecho. Daí a 

prioridade conferida a este plano em 2015-2016. 

Elaboração Própria 

 

Estes seis planos foram selecionados pelos motivos acima expostos, mas sempre 

estiveram longe de formar um grupo homogêneo. Alguns destes planos são intrinsecamente 

intersetoriais, ou seja, não dialogam apenas com um setor da Prefeitura. Nestes casos, há o 

desafio de unir os diversos atores envolvidos no tema e conseguir unificar o trabalho por meio 

de denominadores comuns. Porém, outros planos são principalmente setoriais. Nestes casos, o 

desafio é buscar agregar outros atores, para que o processo de planejamento não se torne 

fechado para outras considerações vindas de fora da tecnocracia mais ligada ao tema. 

Tecnocracia esta, muitas vezes, orientada por conceitos e paradigmas „tradicionais‟ da área 

em questão, o que como conseqüência de uma falta de pluralidade pela ausência de outros 

atores, permite apenas um espaço bastante diminuto para a inovação.  

 
Tabela 1 – Classificação dos planos municipais coordenados pela SEPLAG, por áreas ligadas ao tema, 

2014-2015 

Planos Intersetoriais (áreas envolvidas) Planos Setoriais 

 Juventude Viva (segurança pública, educação, 

esporte, cultura, entre outros) 

 Água e esgoto 

 Resíduos Sólidos (obras, meio ambiente, saúde, 

trabalho, entre outros) 

 Cultura 

 Viver sem Limite (saúde, educação, assistência 

social, trabalho, entre outros) 

 Drenagem 

  Mobilidade urbana 

Elaboração: DEPES/SEPLAG. 

 

3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS EM OSASCO 

A metodologia de elaboração de um plano municipal em Osasco está em constante 

processo de aperfeiçoamento
iv

. Porém, acreditamos que, independente do plano apresentar 

mais características intersetoriais ou setoriais, o planejamento nunca deve ser trabalhado 

apenas com um conjunto de atores, como por exemplo, representantes de apenas uma 

secretaria municipal. O ideal seria ampliar ao máximo o número de interlocutores, para que 

não só a discussão seja mais rica
v
, mas para que efetivamente a diversidade qualifique o 

processo de elaboração dos planos e, consequentemente, as políticas públicas dele derivadas. 
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Uma primeira opção seria fazer a discussão via Conselho Municipal. Quando se trata 

de um plano setorial, esta possibilidade é bastante atraente, já que os conselhos contam com 

forte presença de representantes da sociedade civil e do governo. Todos os integrantes 

apresentam nível de conhecimento sobre o tema superior à média, assim como o interesse 

também é maior que o da média. 

Porém, no caso de planos intersetoriais, é difícil eleger um conselho para ser 

interlocutor no processo. Em Osasco, nesses casos, a opção foi nomear um Grupo de Trabalho 

(GT) formado por servidores municipais. Essa nomeação, obviamente, não resolve todos os 

problemas que podem surgir na definição dos interlocutores. É necessário acompanhar a 

representatividade dos indicados a compor o GT e, para isso, conseguir que os diversos 

órgãos públicos envolvidos entendam a relevância do tema para as ações que vão executar. 

Até o presente momento, em Osasco, somente o Plano de Cultura teve seu Conselho 

Municipal (o ComCultura) nomeado como Grupo de Trabalho para elaboração do mesmo. Em 

todos os outros casos, a saída foi a nomeação de um Grupo de Trabalho
vi

 intersetorial, com 

representantes de diversas secretarias municipais. 

A etapa seguinte é a elaboração de um diagnóstico municipal pelo GT constituído. 

Dentro da metodologia, este é o momento crucial do trabalho, pois é a partir de seus 

resultados que o plano se desdobra. Para John Kingdon (1995), os problemas a serem 

enfrentados não são auto-evidentes. Alguns problemas são considerados, enquanto outros são 

deixados de lado e para isso, a interpretação dada ao contexto perceptível é decisivo. Como 

afirmou este autor: 

 

Existe uma diferença entre uma condição e um problema. Todos os 

dias se colocam para nós todos os tipos de condições: mau tempo, 

doenças inevitáveis e intratáveis, a peste, a pobreza, o fanatismo. (...) 

Condições passam a ser definidas como problemas quando passamos 

a acreditar que devemos fazer algo sobre eles. Os problemas não são 

apenas as condições ou os próprios acontecimentos externos: há 

também, um elemento interpretativo, de percepção (KINGDON, 

1995, página 109-110). 

 

Por isso, esta etapa é tão importante. É nela que são definidas quais condições são 

passíveis de se transformarem em problemas a serem enfrentados na vigência do plano e quais 

condições estarão fora deste rol. Esta definição – com alto grau de percepção e interpretação 

subjetiva – acaba definindo as etapas posteriores. 

Em termos práticos, a elaboração diagnóstica é a etapa de levantamento de dados, o 

que pode ser complicado, pois nem sempre as fontes estão ao alcance do grupo de Trabalho, 

na rapidez que ele necessita. Muitas vezes há um trabalho de coligir informações de fontes 

distintas, procurar dados disponíveis que possam substituir os dados ideais, de negociar com 

os detentores dos dados a cessão dos mesmos. Mas esta é a parte mais trabalhosa, porém mais 

simples da elaboração do diagnóstico. O desafio é amadurecer as informações, de forma a se 

criar uma compreensão sobre os desafios e as possibilidades postas no planejamento. Fazendo 

uma analogia com a discussão da introdução deste texto, o período de elaboração do 

diagnóstico é o Tempo de Compreender, sem o qual “o sujeito conclui sem compreender e 

reduz a sua escolha a uma precipitação inconsequente” (Kehl, 2010, página 115). Trata-se, 

pois, de um tempo indispensável para se passar às próximas etapas com menores incertezas. 

Somente desta forma, os atores envolvidos poderão atuar de forma consciente no restante do 

processo. 

Por esta particularidade, consideramos que o tempo destinado à elaboração do 

diagnóstico deve ser dado pela maturidade da discussão no grupo, sem nenhum outro 
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parâmetro. Até porque a compreensão aqui necessária não é individual. É necessário que, de 

posse das informações e do amadurecimento das mesmas, seja construído no grupo 

heterogêneo um consenso sobre o caminho a seguir. 

Com este consenso, a elaboração de um Plano de Ação, com objetivos, ações, metas, 

prazos e responsáveis, fica muito facilitada. Alguns planos nacionais estabelecem os eixos a 

serem discutidos (como o Viver sem Limite e o Juventude Viva), ou mesmo um roteiro de 

conteúdo mínimo (como o Plano de Resíduos Sólidos, de Saneamento Básico e de Mobilidade 

Urbana), que orientam esta discussão. Porém, nem o roteiro mínimo nem os eixos devem ser 

aceitos de forma acrítica. Sempre há a possibilidade de que algum tópico importante 

localmente não tenha sido contemplado no âmbito nacional, ou que algum tópico estabelecido 

nacionalmente não encontre ressonância local
vii

. 

De posse do diagnóstico, do plano de ação (com cronograma e responsáveis) e com 

a previsão explicitada de mecanismos de acompanhamento em um mesmo documento, já está 

pronta uma minuta (ou primeira versão) do plano, que deve ser alvo de discussões mais 

amplas do que as realizadas dentro do GT. Uma etapa subseqüente é a apresentação desta 

minuta para o secretariado municipal cujas pastas estão envolvidas na elaboração do plano. 

Esse momento é importante porque os representantes setoriais não contam com 

autonomia completa em relação aos gestores. Para superar esta limitação, esta reunião foi 

proposta como um espaço onde o GT presta contas das ações desenvolvidas, apresenta o 

modelo desejado para o futuro da cidade e valida a proposta com os secretários. Após a 

validação da minuta por gestoras e gestores municipais, entra-se numa etapa de discussão com 

a sociedade civil. 

A participação social nos processos de debates e decisão dos governos é uma diretriz 

expressa claramente na Constituição Federal para a grande maioria das políticas públicas. O 

objetivo é democratizar a ação política, estimulando a participação e trazendo para os debates 

a visão dos cidadãos que são diretamente afetados pela ação do governo. Por conta disso, é 

importante – no entendimento da SEPLAG – que a população seja chamada a participar da 

elaboração dos planos que definirão as políticas públicas municipais pelos próximos dez ou 

vinte anos. Entretanto, nestes primeiros planos, somente após o Poder Público ter 

amadurecido a discussão e ter firmado um posicionamento comum sobre a matéria (ocorreu o 

tempo de compreensão entre os diferentes atores do poder público) é que se abriu para a 

participação social. O receio era que a multiplicidade de atores dificultasse para que o 

Governo assumisse uma posição clara e unida. Após esta posição ter sido assumida, abrir o 

debate para novos atores tem menos impacto na definição dos diagnósticos, dos problemas 

que serão trabalhados e a forma como as ações se desenrolam. 

A etapa de participação da sociedade é composta de diversas formas de interação 

com a população e as entidades representativas. A Consulta Pública via internet é utilizada 

para apresentar o plano à população e recolher sugestões/avaliações. A partir do processo de 

elaboração do plano Viver sem Limite, passaram a ser feitos ciclos de debates onde a minuta é 

apresentada e discutida com a população. Uma primeira tentativa foi feita em parceria com as 

organizações sociais que atuam com pessoas com deficiência e suas famílias, para discutir 

com o público-alvo o Viver sem Limite. Depois, nos demais planos, foram realizados debates 

territorializados, abertos à população. No caso do PMGIRS e do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana (PMMU) foram realizados tanto o ciclo de debates territorial, quanto 

diálogos setoriais a partir do levantamento de atores relevantes no campo. Estes diálogos 

setoriais constituíram uma espécie de “busca ativa” no processo de participação social, pois 

alguns setores (movimento de catadores/as e ciclistas, no PMGIRS e no PMMU, 

respectivamente) foram procurados diretamente pelo poder público para que suas demandas 

fossem incorporadas ao diagnóstico. Por fim, uma Audiência Pública repassa todo o plano, 
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deliberando sobre a aceitação, ou não, das sugestões e definindo a aprovação definitiva do 

mesmo. 

As alterações que são ratificadas na audiência pública são incorporadas no plano, 

que é transformado em um projeto de lei e é enviado para a Câmara de Vereadores. Inicia-se o 

trâmite legislativo do mesmo, passando pelas comissões internas, promovendo novas 

audiências públicas e sendo passível que emendas propostas pelos parlamentares sejam 

incorporadas aos planos. Somente com a aprovação da lei pela Câmara – e a posterior sanção 

do Prefeito – o ciclo de elaboração do plano é considerado encerrado. 

 

4. TEMPO PARA PLANEJAR 

Os seis planos municipais que, até o momento, foram coordenados pela SEPLAG 

são divididos em dois blocos. O primeiro bloco é formado pelo Plano Municipal de Cultura 

(PMC), Juventude Viva e Viver sem Limite. Neste caso, os Grupos de Trabalho (GT) foram 

criados entre setembro de 2013 e julho de 2014, mas as minutas destes planos ficaram prontas 

para a discussão com a sociedade entre agosto e setembro de 2014. Neste momento, começa a 

se organizar o segundo bloco de planos municipais, com GTs instituídos entre setembro e 

novembro de 2014. Fazem parte do segundo bloco os planos de Saneamento Básico, de 

Mobilidade Urbana e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Na Tabela 2, destacamos as datas e prazos em que foram executadas todas as etapas 

de elaboração de um plano municipal, segundo a metodologia proposta no item anterior. Vale 

destacar que nem todos os planos cumpriram todas as etapas propostas, e o plano de 

Mobilidade Urbana ainda espera para ser aprovado na Câmara de Vereadores para, só então, 

virar lei municipal. 

 
Tabela 2 – Cronograma de cumprimento de etapas de elaboração de planos municipais de Osasco/SP, 

segundo a metodologia desenvolvida pela SEPLAG. 

 Cultura 

Juventude 

Viva 

Viver sem 

Limite 

Resíduos 

Sólidos 

Mobilidade 

Urbana 

Saneamento 

Básico 

Constituição do 

Grupo de Trabalho 20/09/2013 28/03/2014 22/07/2014 12/09/2014 26/09/2014 03/11/2014 

Finalização do 

diagnóstico 01/08/2014 16/06/2014 01/09/2014 01/02/2015 20/10/2015 17/12/2015 

Finalização do 

Plano de Ação 20/09/2014 17/07/2014 17/09/2014 01/08/2015 08/12/2015 17/12/2015 

Apresentação a 

Secretariado Não Houve 14/08/2014 23/09/2014 Não Houve 10/11/2015 Não Houve 

Consulta Pública 

15 set a 20 

out/2014 

15 set a 20 

out/2014 

8 Jun a 15  

Jul/2015 

26  Ago a 23 

Set/2015 

19 de Out a 

7 Dez/2015 Não Houve 

Ciclo de Debates Não Houve Não Houve 

3 de jun a 15 

de Jul  

31 de Ago a 2 

de Set/2015 

30 de Nov a 

2 de 

Dez/2015 Não Houve 

Audiência Pública 28/10/2014 03/11/2014 09/09/2015 22/09/2015 18/12/2015 10/03/2016 

Envio de Projeto 

para a Câmara de 

Vereadores 26/02/2015 02/02/2015 02/11/2015 04/03/2016 20/05/2016 13/05/2016 

Aprovação da lei 11/09/2015 11/09/2015 18/04/2016 07/06/2016 

Ainda sem 

previsão de 

data 07/06/2016 

Elaboração: DEPES/SEPLAG. 
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A Tabela 2 permite uma série de questões a serem aprofundadas, mas para este 

artigo nos ateremos a quatro pontos: 1) a relação entre o tempo total de elaboração dos planos 

e a expectativa de prazo estipulada por outros níveis de governo (especialmente, a esfera 

federal); 2) o tempo de trâmite legislativo; 3) a relação entre o tempo de elaboração do 

diagnóstico e o tempo de elaboração do plano de ação; e, por fim, 4) a relação entre o tempo 

disposto pelo Poder Público para ponderar e amadurecer o plano e o tempo destinado à 

discussão com a sociedade civil. 

 

4.1. Tempo Federal x Tempo Municipal 

Com relação ao primeiro ponto proposto, vemos que o menor tempo transcorrido 

entre a constituição do GT e a aprovação do plano como lei municipal pela Câmara de 

Vereadores foi de quase 18 meses, no caso do Plano Municipal Juventude Viva. O Plano 

Municipal de Saneamento Básico demorou um pouco mais – 19 meses e quatro dias. Por 

outro lado, o Plano Municipal de Cultura demorou quase 24 meses, sendo o mais longo até o 

momento, podendo ser ultrapassado em duração pelo Plano de Mobilidade Urbana, que se 

encontra na Câmara. Os outros dois planos (Viver sem Limite e Resíduos Sólidos) cumpriram 

seu prazo em 21 meses. 

Esta constatação sobre o tempo total de elaboração de planos municipais é 

importante para contrastar a realidade de Osasco com as expectativas de planejadores 

federais. Por ocasião da adesão ao Plano Nacional Juventude Viva (lançado em 2011), 

esperava-se que o plano municipal fosse concluído em até 90 dias – prazo totalmente irreal 

para a realidade de nosso município. O Plano Nacional de Cultura (Lei 12.343, de 2 de 

dezembro de 2010) estabelece 1 ano para elaboração de planos municipais após o município 

aderir ao Sistema Nacional de Cultura, o que também parece ser insuficiente frente à 

experiência local. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que os Planos 

Municipais deveriam estar em vigor em até 2 anos após a promulgação da lei federal – um 

prazo ajustado ao desempenho osasquense, mas que somente poderia ser cumprido caso este 

tema estivesse na agenda municipal com prioridade desde o começo. A Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) estabelece 3 anos após a 

promulgação da lei federal, tempo um pouco mais dilatado, porém também seria passível de 

ser cumprido apenas se o tema fosse prioritário para a gestão desde o início. Já o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab, lançado em 2013) é o que tem expectativas mais 

generosas com os municípios: ele não estabelece um prazo para ser cumprido pelo município, 

mas uma meta nacional de ampliar o número de planos municipais – segundo o Plansab, 

espera-se alcançar 90% de municípios brasileiros com plano municipal até 2033 (100% nas 

regiões sul e sudeste). Por fim, o Plano Nacional Viver sem Limite não estabelece nenhuma 

regra deste tipo. 

Há, portanto, um descompasso entre as possibilidades de planejamento municipal e 

as demandas das leis federais. Em dois casos (Juventude Viva e Cultura), os prazos 

estabelecidos são claramente insuficientes. Em outros dois (Resíduos Sólidos e Mobilidade 

Urbana), é possível atender às expectativas, mas somente nos casos em que os temas são 

trabalhados desde o início do prazo, o que não ocorreu na experiência osasquense. Somente 

quando os prazos são muito largos, ou mesmo inexistentes, é que foi possível evitar 

descumprir as normas (como no caso do PlanSab e do Viver sem Limite). 

 

4.2 Tempo do Executivo x Tempo do Legislativo 

Analisando o descompasso de tempos, devemos abordar o Tempo do Poder 

Legislativo em avaliar o projeto de lei que institui os planos municipais. Um dos pilares da 

democracia moderna é a separação e a independência entre os três poderes: executivo, 
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legislativo e judiciário. Na prática, esta separação significa que o grau de influência do Poder 

Executivo (no caso, a SEPLAG) junto ao legislativo é reduzido, com pouca capacidade de 

determinar a prioridade dada aos projetos e o ritmo de andamento dos mesmos. Além desta 

questão prática, no caso aqui em discussão, a SEPLAG incorporou a idéia da independência 

entre os poderes e, no princípio, encarava a ida do projeto de lei à Câmara de Vereadores 

como a etapa final de sua responsabilidade. 

Os dois primeiros projetos de lei referentes a planos municipais foram encaminhados 

para o legislativo em fevereiro de 2016. Eles passaram pelas comissões parlamentares 

pertinentes, por novas audiências públicas chamada pela Câmara e, em setembro do mesmo 

ano – 7 meses depois – foram aprovado. Porém, a SEPLAG teve que atuar
viii

 junto aos 

parlamentares locais para que o projeto avançasse nas suas etapas, pois a avaliação é que o 

tempo de tramitação poderia superar o tempo de elaboração do projeto. Buscou-se respeitar a 

independência entre poderes, mas isto não significou uma posição passiva (ou ausente) do 

Poder Executivo, como inicialmente imaginado. 

Os demais planos já foram encaminhados como projeto de lei a partir de uma 

estratégia de apoio e pressão por parte da SEPLAG. O plano Viver sem Limite foi aprovado 

em 5 meses de tramitação; o plano de Resíduos Sólidos demorou 3 meses até a sua aprovação; 

e o plano de Saneamento foi aprovado em um mês. No caso destes dois últimos planos, um 

fator de pressão foi a necessidade de regularização do município em relação à legislação 

federal e a normalização de determinados repasses financeiros federais que são atrelados à 

aprovação dos planos. 

 

4.3 Tempo para elaboração do diagnóstico 

Outro ponto de destaque, a partir da leitura da Tabela 2, é o tempo investido pelo 

Grupo de Trabalho da PMO na elaboração de uma minuta dos planos. Este tempo se compõe 

no período de elaboração do Diagnóstico e de desenho do Plano de Ação. A duração destas 

etapas variou bastante entre os diversos processos, mas a partir dela podemos agrupar os 

processos em três tipos. 

 Planos Juventude Viva e Viver sem Limite: O primeiro demorou cerca de três 

meses para elaborar o diagnóstico municipal, enquanto o segundo demorou dois 

meses. Vale lembrar que estes estavam no primeiro bloco de planos organizados pela 

SEPLAG, ou seja, a experiência da equipe de coordenação era muito incipiente. 

Também é importante diferenciar os planos, na medida em que o Viver sem Limite já 

contava com um grupo de trabalho discutindo temas afetos ao plano, antes da entrada 

dos técnicos da SEPLAG no processo. E o levantamento de dados foi relativamente 

simples, pois as fontes utilizadas estavam todas ao alcance da equipe da SEPLAG. 

 Plano Municipal de Cultura: O PMC foi elaborado pelo Conselho Municipal de 

Cultura (ComCultura), com apoio da SEPLAG. No meio do processo, e antes de 

completar o diagnóstico, o mandato do ComCultura se encerrou, o que levou a novas 

eleições e a uma nova diretoria que retomou os trabalhos do início. Ou seja, o processo 

político dos atores envolvidos na elaboração do plano acabou por estender o tempo de 

elaboração do diagnóstico para quase um ano. 

 Planos de Resíduos Sólidos, Mobilidade Urbana e Saneamento Básico: Foram 

planos desenvolvidos numa segunda etapa, onde a equipe de coordenação já tinha uma 

avaliação do trabalho inicial e uma maior exigência com relação ao produto final. 

Também eram planos onde muitas informações não estavam ao alcance direto da 

SEPLAG, sendo necessário muita articulação com atores externos da Prefeitura para 

que eles liberassem as informações (empresa coleta de lixo, empresas de transporte 

público, SABESP, entre outras). O acesso a estas informações nunca foi rápido e, 

muitas vezes foi incompleto. Estes desafios incentivaram à contratação de consultorias 
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de apoio à obtenção e tratamento dos dados, colocando no processo mais um ator. O 

resultado é que neste grupo o tempo de elaboração dos diagnósticos foi muito maior 

no caso dos planos de Mobilidade Urbana e Saneamento Básico (cerca de 13 meses). 

No caso do PMGIRS, o tempo de diagnóstico foi um pouco menor (5 meses), mas a 

compreensão apressada levou a um tempo muito maior de elaboração do Plano de 

Ação – ao todo o processo demorou 11 meses, apenas um pouco menos do que o 

observado nos outros dois planos deste grupo. 

 

Quase todos os casos, entretanto, confirmam a aposta da equipe de coordenação de 

planos municipais de que a etapa de elaboração do diagnóstico é o momento crucial, de 

compreensão da problemática, e que deve-se investir nela o tempo necessário. A etapa 

seguinte (elaboração de um plano de ação) durou entre 15 dias e dois meses – tempo bem 

menor do que o despendido anteriormente. A exceção se deu no PMGIRS, onde a etapa 

diagnóstica foi, talvez, condensada exageradamente – o prazo de elaboração foi bem menor 

do que o observado nos demais planos elaborados concomitantemente (os planos do segundo 

bloco). O resultado é que a elaboração do Plano de Ação durou mais tempo do que a própria 

etapa diagnóstica. Acreditamos que este tempo foi fruto de um diagnóstico ainda não 

amadurecido pelos atores que, apesar de avançarem na nova etapa, tiveram que continuar 

levantando dados e amadurecendo informações ainda por um longo período.  

 

4.4. Tempo para dialogar – Participação social 

Um terceiro ponto a ser considerado diz respeito ao tempo disponível para a 

participação da sociedade civil. Conforme visto, entendemos que a etapa diagnóstica tem 

similitudes com o Tempo de Compreender proposto por Lacan; e a elaboração do Plano de 

Ação pode ser análoga ao Momento da Conclusão. Conforme esperado, para o Grupo de 

Trabalho do Poder Executivo Municipal, o tempo de compreensão foi muito variável, porém 

sempre mais extenso do que o momento de conclusão. Acreditamos que este tempo é 

necessário, não só para levantar os dados pertinentes, mas para amadurecer o entendimento da 

realidade social e para estabelecer um consenso entre os atores sobre qual realidade dará a 

direção do plano. 

Entretanto, quando analisamos o tempo disponível para a participação da sociedade 

civil, podemos ver que o processo de amadurecimento e de estabelecimento de consenso é 

muito atropelado. O que podemos observar é que o processo de apresentação da minuta ao 

secretariado municipal (quando houve), de consulta pública, o ciclo de debates, os diálogos 

setoriais e a audiência pública demorou, via de regra, entre um e três meses – tempo menor do 

que o disponível para o debate entre os atores do poder público (em alguns casos muito 

menor). Senão, vejamos: a elaboração da minuta do Juventude Viva pelo Grupo de Trabalho 

durou 4 meses e, do início da consulta pública via internet à audiência pública final foram 

dois meses e vinte dias; o Plano de Cultura passou cerca de 12 meses sendo elaborado pelo 

ComCultura e cerca de 1 mês e meio discutido com a sociedade; o Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos ficou 11 meses sendo elaborado pela Prefeitura e um mês sendo discutido 

com os cidadãos. 

As exceções ficam por conta do Plano Viver sem Limite e o Plano de Mobilidade 

Urbana. O primeiro demorou oito meses e meio entre a finalização do Plano de Ação e o 

início do processo de participação popular. Esta demora se deu pela exigência de contar com 

um site de consulta pública que atendesse a requisitos mínimos de acessibilidade (até por 

conta do público-alvo pretendido com o plano) e a inexistência de área técnica capacitada na 

Prefeitura para a execução desta tarefa. Porém, uma vez iniciada a consulta pública (que ainda 

sofreu graves problemas
ix

, o tempo de discussão com a população não ultrapassou 3 meses – o 

mesmo tempo que a SEPLAG teve para coordenar o processo dentro da Prefeitura (mas, 
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lembre-se que já havia um grupo de servidores municipais que, há muito, vinha discutindo os 

temas ligados a este plano). 

A segunda exceção foi o Plano de Mobilidade Urbana, que adiava frequentemente a 

apresentação final da minuta de plano. Com isso, a opção adotada foi iniciar a consulta 

popular sem um documento fechado, disponibilizando todos os estudos técnicos e o relatório 

completo do diagnóstico do município, com perguntas norteadoras para que as pessoas 

pudessem escrever suas propostas livremente. Assim, o Plano de Mobilidade disponibilizou 

mais tempo para as etapas de debate com a população – mesmo assim um tempo bem menor 

do que o necessário para o entendimento por parte da Prefeitura – mas fez o debate a partir de 

um amplo conjunto de informações técnicas, sem nenhum tipo de sistematização ou resumo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2013, ao ser criada, a SEPLAG levantou os planos municipais que deveriam ser 

elaborados durante os quatro anos seguintes. Chegou-se ao número de 15 planos, o que inclui 

os seis planos já mencionados neste artigo, três planos que estão em fase de elaboração 

(Segurança Pública, Segurança Alimentar e Assistência Social), um plano que foi elaborado 

prescindindo da participação da SEPLAG (o Plano Municipal de Educação, que foi 

coordenado exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação), um plano cuja 

atualização não foi considerada prioritária pelos conselhos municipais afetos ao tema (Plano 

Municipal de Convivência Familiar e Comunitária) e outros quatro planos que, 

provavelmente, não serão trabalhados nesta gestão. 

Após três anos de experiência, fica claro que a ambição de uma mesma equipe 

elaborar 15 planos municipais exige uma capacidade de articulação e negociação, além da 

apropriação do conhecimento técnico envolvido no tema, muito grande. Esta ambição precisa 

relacionar o tempo disponível com os recursos existentes, o que leva à consideração de que 

para se realizar um esforço qualificado, intersetorial e participativo de planejamento se 

exigem grandes recursos técnicos e humanos. Isto porque é necessário conjugar conhecimento 

técnico específico sobre o tema abordado com a capacidade de trabalhar em rede, com 

especial atenção à sistematização de registros e memória dos processos, e com um espírito 

democrático aberto ao debate. Quanto maiores e garantidos estes recursos, evidentemente, 

maior a capacidade de mensurar mais realisticamente o tempo dos processos de elaboração 

dos planos. 

No caso em tela, os recursos não foram capazes de cumprir a meta de elaborar, da 

maneira adequada, todos os 15 planos inicialmente propostos. Sem dúvida, o tempo de 

duração do processo (entre 18 e 24 meses) e a necessidade de participação ativa da SEPLAG 

em todas as etapas do processo (inclusive na etapa legislativa) fez com que a meta não se 

tornasse factível. Percebeu-se ao longo dos processos que a meta seria fictícia se fosse 

considerada a prioridade conferida ao Tempo de Compreender necessário para que todos os 

atores se apropriassem do debate realizado. Sem essa compreensão coletiva, o Plano poderia 

levar a soluções equivocadas ou mesmo tornar-se um instrumento inócuo. 

Vale destacar que, mesmo com as pressões federais (suspensão de recursos, prazos 

apertados) e as pressões internas da Prefeitura (cumprimento da meta inicial, pressões 

setoriais por prioridade na elaboração de mais um plano), a equipe responsável pela tarefa 

trabalhou no sentido de aperfeiçoar o processo, entendendo esta melhoria como um processo 

mais participativo e de maior qualidade – e não como um processo mais rápido. Esta postura, 

entretanto, traz a necessidade de pensar como compatibilizar a restrição de recursos humanos 

e técnicos com a necessidade de atuar num variado número de frentes, com tempo exíguo. A 

resposta deverá ser dada na prática, com o aprimoramento da metodologia proposta. 

Outro ponto que necessariamente precisa ser problematizado, para ser reavaliado, é 

relacionado ao tempo disponível para o debate com a sociedade civil. O que as limitações 
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evidenciadas neste artigo nos apontam é que o processo de elaboração de planos municipais 

tem necessidade de um tempo grande para garantir a intersetorialidade e a participação social. 

É um tempo necessário para que o diagnóstico e suas possíveis soluções amadureçam junto 

aos atores envolvidos. Para isso, precisamos garantir que todos os argumentos sejam 

explicitados, que as informações apareçam e sejam entendidas, que consensos sejam 

formulados, para isso, os formatos, horários, forma de mobilização dos espaços de 

participação social têm que ser necessariamente revistos para propiciar diversidade social, de 

gênero, raça e etnia. Entendemos que este processo foi possível com relação à atuação dos 

Grupos de Trabalho, entretanto há ainda muito o que avançar em termos de democratização 

efetiva dos espaços de participação social. 

Porém, certamente, a rapidez e a limitação do tempo de debate com representantes 

da sociedade civil inviabilizaram que fosse respeitado o Tempo de Compreender destes 

atores. Ou seja, houve um desbalanceamento nos recursos disponibilizados (neste caso, o 

tempo) para os representantes governamentais e os representantes da sociedade civil, o que 

prejudicou a capacidade de intervenção qualificada destes últimos. Deve-se refletir sobre o 

esforço da equipe da SEPLAG em ampliar os espaços de participação social, porém sem 

conseguir ampliar o tempo e os recursos investidos para que este debate amadurecesse 

adequadamente. 

Obviamente, um dos grandes limitadores de avanços nesta direção é o fato de que 

quanto maior o grupo de atores envolvidos, mais tempo o processo levará, se se pretende um 

processo efetivo – e a duração total do processo já é razoavelmente longa. Assim, envolver 

mais e melhor as e os representantes da sociedade civil implicará em alongar o período de 

elaboração do planejamento e, em conseqüência, diminuirá o número de planos elaborados, se 

forem mantida a estrutura e os recursos dedicados.  

Dentre os planos atualmente em construção pela SEPLAG, há uma preocupação em 

avançar neste ponto. Conforme exposto, a definição da etapa diagnóstica acaba por 

condicionar as etapas subseqüentes do processo. Assim, a definição dos problemas principais 

do município e a forma de abordar tais situações passa a ser central no planejamento. Os 

planos de Segurança Pública e de Assistência Social estão procurando incorporar maior 

quantidade e maior diversidade de atores na etapa diagnóstica, fazendo com que estes atores 

(trabalhadores da ponta ou representantes da sociedade civil) contribuam com o processo 

desde seu início, quando as definições centrais ainda não foram tomadas. Estes planos ainda 

estão sendo construídos, logo não há uma avaliação mais concreta desta mudança 

metodológica. 

Apesar da expectativa de terminar o mandato cumprindo 66% da meta inicial (nove 

planos coordenados pela SEPLAG + Plano Municipal de Educação), o sentimento é que ainda 

há um longo caminho para se aperfeiçoar o processo de planejamento setorial no âmbito 

municipal. Isto porque a experiência de Osasco comprova que o debate público intersetorial é 

aperfeiçoado no “fazer” contínuo: o aprendizado democrático é parte do processo (talvez a 

mais importante). Se não por outros motivos, pelo fato de um planejamento ser, antes de mais 

nada, um pacto que os atores envolvidos fazem em torno de prioridades políticas e modelos 

de políticas públicas. Obviamente, quanto mais atores estiverem de acordo com os termos 

pactuados, maior será a chance do planejamento ser apoiado e implementado em toda sua 

abrangência. 

Por fim, cabe talvez reforçar que a questão do tempo para a elaboração de um 

planejamento de médio e longo prazo não é uma questão negativa, em nossa concepção. É um 

problema, no sentido que John Kingdon (1995) coloca – uma questão sobre a qual devemos 

refletir e interferir. Mas sem que se interprete que o tempo é algo que prejudica e que precisa 

ser liquidado. Vamos frisar que os planos coordenados pela SEPLAG nos últimos anos se 

transformaram em leis que regularão aspectos do município por 10, 20 ou até 30 anos. Neste 
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sentido, não há como achar uma “perda de tempo” fazer uma discussão aprofundada e 

amadurecida com a sociedade civil. Via de regra, dois meses de discussão sobre um produto 

que impactará as políticas sociais pela próxima década, no mínimo, é um tempo muito exíguo. 

O plano não apenas organiza sistematiza um diagnóstico e organiza as ações do poder público 

para o período subsequente, mas, caso elaborado intersetorial e participativamente, fortalece 

um pacto de governança em que as pessoas e instituições sentem-se envolvidas e responsáveis 

por ele. Para este aspecto positivo se concretizar, é fundamental que o tempo não seja tão 

escasso quanto foi até hoje. 
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i
 Kehl (2010) trata brevemente desta dificuldade na Introdução de seu livro. 

ii
 A Lei Nº 8.080, de 1990, estabelece em seu artigo 15 e no artigo 18 que os municípios são responsáveis por 

elaborar seus planos de saúde, assim como os estados e a União. Além disto, a Portaria GM/MS nº 3.332 de 

28/12/06, que aprova orientações gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS, e a Lei 

Complementar nº 141 de 13/01/12 – que regulamentam o repasse de recursos federais também estabelecem a 

necessidade de um planejamento municipal na área da saúde. 
iii

 A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu art. 30, estabelece o Plano de Assistência Social como 

uma das exigências para o repasse de recursos federais. A Norma Operacional Básica (NOBSUAS/2012), no 

capítulo III, arts. 18 a 22 dispõe sobre o Plano de Assistência Social. No Art. 19 fala que: a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar os respectivos Planos de Assistência Social a cada 4 (quatro) 

anos, de acordo com os períodos de elaboração do Plano Plurianual - PPA. 
iv
 Sobre a metodologia inicial e algumas mudanças ocorridas ao longo do tempo, ver Freitas, Rombach e Coelho 

(2016). 
v
 A opção por uma abordagem intersetorial, bem como os desafios decorrentes desta escolha, é explicada em 

Freitas e Coelho (2015). 
vi
 Todos os Grupos de Trabalho foram instituídos por Portaria do Poder Executivo, indicando nominalmente as 

secretarias envolvidas e o nome dos servidores indicados para o trabalho, além do escopo de atuação do GT. 
vii

 Um grande desafio neste sentido aconteceu durante a elaboração do plano Juventude Viva de Osasco. Alguns 

participantes do GT consideravam inviável que houvessem ações voltadas para um grupo tão específico como os 

jovens negros. Assim, “o eixo Inclusão, Oportunidades e Garantia de Direitos somente poderia ser discutido no 



14 

 

                                                                                                                                                         
modelo proposto pelo Governo Federal, isto é, sem priorizar jovens negros. Na opinião dos coordenadores do 

plano, esta opção descaracterizaria o ponto central do plano, que se aproximaria mais de um plano para toda 

juventude, independente da questão étnica. Por isso – e dentro dos limites ao estabelecimento de um consenso já 

apontados – a decisão da SEPLAG e da Coordenadoria da Juventude foi de elaborar o plano municipal sem 

considerar este eixo(...)” (FREITAS e COELHO, 2015). 
viii

 A atuação da SEPLAG tomou a forma de gestão política junto aos vereadores para que o projeto entrasse em 

pauta, apresentação do plano para os/as vereadores/as (mesmo quando todos foram convidados/as para as 

atividades participativas), participação na audiência pública legislativa, monitoramento do andamento do projeto 

na pauta de votação, entre outras. 
ix

 “Havia recursos de áudio e um vídeo em libras explicando o que é a Consulta Pública do Plano e como 

participar. Contudo, após o lançamento do site, foi observado que ele estava com problemas técnicos e não 

estava recebendo as propostas dos/das internautas. A SECOM [Secretaria Municipal de Comunicação] 

apresentou dificuldades de trabalhar com estas ferramentas, assim como falta de técnicos/as para continuar o 

trabalho. A solução adotada pela SEPLAG foi contratar um programador para a realização do projeto, 

contemplando todos os itens solicitados pela equipe (...)” (FREITAS, ROMBACH e COELHO, 2016, página 

14). 


