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APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Es-
tadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento 
dos PPAs”, coordenado pelo Ipea em parceria com o Ministério do Planejamento e institui-
ções de pesquisa e ensino nos estados brasileiros. Ao todo, o projeto avaliou dez experiên-
cias estaduais (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo).

O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspectiva 
comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à utiliza-
ção do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao período 2012-
2015. Busca-se construir uma visão panorâmica acerca da conexão entre o plano de gover-
no e a condução da atividade governativa e, dessa forma, contribuir para a modernização 
da gestão pública no país e para reforçar sua natureza democrática. Para tanto, as análises 
enfatizam três dimensões principais: o processo de elaboração do PPA, a concepção  e o 
conteúdo programático do documento, e o desenho e funcionamento do sistema de moni-
toramento da programação proposta.  

Todos os relatórios estão disponíveis ao público nos sítios do Ipea (Rede Ipea – Plataforma 
de Pesquisa em Rede) e do Ministério do Planejamento.



SUMÁRIO

1•  INTRODUÇÃO  6

2•  PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NO PARANÁ: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  7

3•  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  10

3.1 PLANEJAMENTO, GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS  10

3.2  LEGISLAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  11

4•  METODOLOGIA  14

5•  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO: SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 16

5.1  O CONTEXTO POLÍTICO E A UTILIZAÇÃO DO PPA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
PARANÁ (ALEP)  16

5.2  TRAMITE DAS PROPOSTAS E PLANOS ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO JUNTO AO PO-
DER LEGISLATIVO  18

5.3  O CONTEÚDO DO PPA 2012-2015 DO ESTADO DO PARANÁ  19

5.4  O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA  25

5.5  O SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  29

6• CONSIDERAÇÕES FINAIS  32

REFERÊNCIAS  34



6

1•  INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta resultado de pesquisa realizada no Estado do Paraná, que cor-
responde a resultado parcial da pesquisa “Planejamento e gestão governamental na esfera 
estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamen-
to dos PPAs”, realizada em dez Estados brasileiros, sob coordenação do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). Trata-se de investigação executada em parceria com instituições 
participantes da Rede Ipea de Pesquisa (PROREDES), no âmbito do Programa de Mobilização da 
Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento (PROMOB).

A presente pesquisa consiste em levantamento de dados sobre o processo formal de ela-
boração do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Paraná, seus conteúdos e sistema de 
acompanhamento das ações programadas e executadas pelo governo estadual. O relató-
rio apresentado cumpre parte do objetivo geral da pesquisa nacional, que é o de realizar 
análise comparada dos PPAs de 10 estados brasileiros, referentes ao período 2012-2015, 
a fim de identificar as convergências e divergências mais marcantes. 

O artigo 7º da Lei nº 17.013/2011, ressalta que: “cabe à Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral (SEPL) estabelecer normas complementares para a gestão, 
monitoramento e avaliação do PPA 2012-2015”. Assim, a Coordenação de Monitoramento 
e Avaliação (CMA), órgão disposto dentro da SEPL, foi responsável pela coordenação da 
elaboração do PPA para tal período. 

Ainda, expõem-se sobre a contextualização histórica do planejamento governamental 
no Estado e sobre o contexto político contemporâneo.
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2•  PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NO 
PARANÁ: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

De acordo com Izepão e Tartaglia Filho (2009; IZEPÃO, 2008), a ideia de implantar formal-
mente o planejamento governamental no Paraná tomou forma a partir de 1955, no breve 
mandato, de nove meses, do governador Adolpho Vieira Franco (1955-1956). Com a Lei 
2431/1955, foi instituído o primeiro órgão estadual de planejamento, o Conselho Consul-
tivo de Planejamento Econômico, com a finalidade de realizar estudos para a elaboração 
de um Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado (PARANÁ, 1955). Era a origem 
do Sistema Estadual de Planejamento, que culminaria, mais de uma década depois, na 
criação do Banco de Desenvolvimento do Paraná (Badep)., a Comissão de Coordenação 
do Plano de Desenvolvimento Econômico do Paraná, que daria origem, Tal Comissão foi 
imbuída de realizar estudos sobre a realidade paranaense, com foco nas soluções para 
os problemas que o estado enfrentava à época. A iniciativa governamental no Paraná se 
alinhava à tendência internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, conforme afirma 
Bresser Pereira ( de intervenção dos Estados no mercado com políticas desenvolvimen-
tistas, quando o mercado ainda se ressentia da crise econômica da década de 1930.

Na década de 1960, quando o governador Ney Braga (1961-1965) assumiu o Governo, es-
tava pronto o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Então, em 1962, 
por meio do Decreto Estadual 8834/62, o Conselho Consultivo foi transformado na Co-
missão de Planejamento do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado do Paraná 
(PLADEP), vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios do Governo (SENG), juntamen-
te com a Diretoria Central do Orçamento (DCO), e tornou-se responsável pela Divisão 
de Organização e Métodos do Serviço Público do Estado (SCHWINDEN, 2002; PARANÁ, 
1962a). Alguns meses antes, haviam sido instituídos, pela Lei 4529/1962, o Fundo de De-
senvolvimento Econômico (FDE) e a Companhia de Desenvolvimento do Paraná (Code-
par) (PARANÁ, 1962b). Assim, o Governo viabilizou o aporte financeiro para a construção 
da infraestrutura básica do Estado, possibilitando o crescimento econômico da década 
seguinte (LOURENÇO, 1999). No mesmo ano, em articulação dos Estados do Sul, iniciada 
pelo então Governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, foi instituído o Banco Regio-
nal de Desenvolvimento Econômico (BRDE), primeira autarquia interestadual do Brasil, 
através do Decreto Federal 51.617, assinado pelo Presidente João Goulart, em dezembro 
de 1962. (FONSECA, 2005)

Em 1963, o Governo do Estado do Paraná contratou a Sociedade de Análises Gráficas e 
Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS), sob a orientação humanista 
cristã do Padre Lebret e sua equipe multidisciplinar, a fim de auxiliar na elaboração de um 
plano estratégico para o período de 1964 a 1970 (MANSUR, 2008). O Plano proposto tinha 
como premissa racionalizar a gestão pública do Estado, implicando em descentralizar o 
processo de desenvolvimento, com apresentação de uma divisão territorial de regionali-
zação baseada em quatro critérios gerais: integração social e econômica, capacidade de 
atingir relativa autossuficiência, homogeneidade relativa e conveniência de organização 
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horizontal e vertical do Serviço Público, para. Tal plano, no entanto, devido à sua ênfase 
na solução de questões sociais, nunca foi devidamente implementado, por contrariar os 
interesses do Governo Federal, que havia se instalado no poder após o golpe militar de 
1964 (IZEPÃO e TARTAGLIA FILHO, 2009). Porém, ainda em 1964, através da Lei 4863/1964, 
o governo instituiu o Fundo Especial de Planejamento Econômico e Social (FEPES) a ser 
administrado pela Codepar, mas com caixa distinto do caixa da entidade. Em 1968, durante 
o mandato do governador Paulo Pimentel, o Conselho Monetário Nacional transformou a 
Codepar em Banco de Desenvolvimento do Paraná (Badep), após reestruturação do FDE e 
do FEPES. (BCB, 1968)

Na década de 1970, o Sistema Estadual de Planejamento consolida-se  institucionalmen-
te durante o mandato do governador Parigot de Souza (1971-1973). Em 1972, são insti-
tuídos os Grupos de Planejamento Setorial (GPS) nas Secretarias de Estado, através do 
Decreto 2935/1972. Os GPS se constituem em órgãos descentralizados do Sistema de 
Planejamento estadual. Em 1973, é criada a Secretaria de Estado Extraordinária de Pla-
nejamento e Coordenação, através do Decreto 4146/1973 (SCHWINDEN, 2002). Também 
em 1973, ocorreu a criação o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (IPARDES), instituído como uma Fundação dedicada a desenvolver pesquisas so-
cioeconômicas para o Governo do Estado (PARANÁ, 1973). Sua estruturação decorreu 
da conjuntura nacional, ao tempo em que o Governo Federal buscava consolidar o Sis-
tema Nacional de Planejamento. Posteriormente, o Ipardes foi vinculado à futura Se-
cretaria de Estado do Planejamento, replicando na esfera Estadual o modelo do Gover-
no Federal com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que era vinculado 
ao Ministério do Planejamento (IPARDES, 2011). De acordo com Macedo (1998), apesar 
de ser concebido aos moldes do IPEA, que desempenhava papel importante no mode-
lo centralizado de planejamento do Governo Federal, em função da verticalização cen-
tralizadora do planejamento nacional, restou ao IPARDES centrar a sua atuação na ava-
liação dos impactos das políticas federais sobre as condições econômicas e sociais locais.

Dentre os trabalhos importantes desenvolvidos no período, destaca-se o plano “Diretrizes 
de Ação”, para a gestão do governador Emilio Gomes (1973-1975). Em 1975, com o início da 
gestão do governador Jaime Canet Júnior (1975-1979), foi apresentado o Plano “Objetivos e 
Metas de Desenvolvimento” (OMD), concebido para adequar a estrutura governamental do 
Estado à nova economia agroindustrial. (IZEPÃO e TARTAGLIA FILHO, 2009)

Na década de 1980, com o retorno de Ney Braga (1979-1982) ao Governo do Estado, os 
Planos de Governo tenderam a beneficiar-se do aumento da participação popular na 
vida política do País e maior ênfase foi atribuída a programas de cunho social. A partir de 
1983, com a gestão de José Richa, a ênfase do planejamento está na gestão democrática 
e participativa do Estado. (IZEPÃO e TARTAGLIA FILHO, 2009)

O sucessor de José Richa foi o governador Álvaro Dias (1987-1991) que reestruturou a 
Secretaria de Estado e Planejamento, contudo a sua gestão não foi marcada pelo de-
senvolvimento do planejamento governamental do Paraná, mas por algumas políticas 
que lhe renderam desafeto por parte da população paranaense. Como, por exemplo, o 
fechamento do Banco de Desenvolvimento do Paraná (BADEP), a demissão de milhares 
de servidores públicos, o achatamento dos salários (IZEPÃO e TARTAGLIA FILHO, 2009).

Na década de 1990,  coube ao governador Roberto Requião (1991-1994), instituir, pela 
primeira vez, a elaboração e execução do Plano Plurianual, conforme preconizado pela 
Constituição da República de 1988. O PPA 1992-1995 focou os programas sociais, o meio 
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ambiente e a base produtiva, com ênfase em programas voltados aos pequenos e médios 
industriai e aos produtores rurais. (IZEPÃO e TARTAGLIA FILHO, 2009).

Governando o Paraná na transição para o novo Milênio, o governador planejador Jaime 
Lerner (1995-1998 e 1999-2002), criou o Centro de Coordenação de Programas do Gover-
no (CCPG), no âmbito da Secretaria do Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a 
qual atribuiu a responsabilidade pela elaboração e monitoramento do PPA. Seu Plano de 
Governo estruturou-se a partir de quatro linhas de ação: infraestrutura, desenvolvimento 
sustentado, desenvolvimento humano e gestão pública. Para facilitar a gestão orçamen-
tária, a CCPG substituía ou anulava despesas previstas no orçamento do Estado (IZEPÃO 
e TARTAGLIA FILHO, 2009).

Na metade da primeira década do Século XXI, o governador Roberto Requião (2003-2006 
e 2007-2010) retorna ao governo do Paraná para dois mandatos seguidos. O PPA 2004-
2007, elaborado pela Secretaria de Estado e Planejamento, tinha como linhas de ação: 
educação, inovação e cultura; infraestrutura e meio ambiente; expansão produtiva; em-
prego, cidadania e solidariedade; gestão do Estado. Em outubro de 2006 o PPA passou 
por uma revisão onde ações e produtos foram alterados, incluídos ou excluídos, para 
adequar-se ao desempenho do Governo e à arrecadação do Estado (PPA-PR, 2004-2007).

O PPA seguinte (2008-2011) torna-se um instrumento legal e norteador da Política de Desen-
volvimento Econômico do Estado do Paraná (PDE), cujo objetivo era o de estimular o desen-
volvimento socioeconômico do Estado. O governo estadual alinha-se às linhas de atuação 
do Governo Federal, com foco nas políticas para assegurar o direito de cidadania a todos. As 
classes menos favorecidas economicamente e as minorias sociais tornam-se o centro dos 
planos para consolidar a reconstrução social do estado. As linhas de atuação neste mandato 
foram: promoção da cidadania, inclusão social e justiça; desenvolvimento econômico sus-
tentável e descentralizado; gestão pública transparente e integrada (PPA-PR, 2008-2011).
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3•  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

3.1 PLANEJAMENTO, GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Para Mintzberg et al (1994), o planejamento é um procedimento formal para produzir re-
sultados articulados de decisões integradas entre si. A questão central do planejamento 
é a formalização, embora não em termos absolutos. Ele não é uma de decisão, não é for-
mulação de estratégioa e não é meramente administração, mas é o esforço de formalizar 
partes delas, por meio da decomposição, articulação e racionalização.

As organizaçãoes devem planejar para coordenar suas atividades, para assegurar que o 
futuro seja levado em consideração (preparar-se para o inevitável, antecipar o indesejá-
vel, controlar o controlável), para ser racionais e para controlar.

O planejamento governamental, de acordo com Cardoso Jr. (2011), é um instrumento 
utilizado para definir as diretrizes, iniciativas, metas e objetivos do Estado, referente a 
todos os fatores e atores relacionado. É um tipo de o planejamento que ultrapassa os 
limites da estrutura organizacional burocrática para abranger os diversos aspectos da 
vida social (Matus, 1993, apud Vital e Silva et al, 2009). O planejamento governamental 
caracteriza-se pela interdependência entre as ações dos atores sociais envolvidos porém, 
quem planeja, além de não possuir controle sobre a realidade; precisa lidar com múlti-
plas interpretações da realidade, com objetivos sociais conflitantes, com a incerteza e 
com as controvérsias da soluções. Portanto, o cálculo político deve ser sistemático e a 
conjuntura permanecer em foco, devido à escassez do poder.

Uma das características do planejamento governamental é o seu horizonte temporal. 
Sua perspectiva pode ser de curto, médio ou longo prazo. O curto prazo relaciona-se ao 
planejamento operacional, o médio prazo ao planejamento tático e o longo prazo ao 
planejamento estratégico (KUNSCH, 2002). O planejamento estratégico é definido como 
um processo capaz de ajustar os objetivos, habilidades e recursos de uma organização 
em todas os níveis administrativos, com a perspectiva de alcançar os objetivos e metas 
previamente projetados (MINTZBERG et al, 2000).

Planejamento e gestão são atividades que devem estar sempre interligadas, para  harmonizar o 
sistema governamental. Não há gestão sem planejamento. O planejamento é ferramenta essen-
cial em um mandato governamental, independente, do tipo ou nível usado. (CARDOSO JR., 2011)

Na busca-se pela associação entre gestão e planejamento é que foram concebidos os 
atuais principais instrumentos de planejamento governamental: Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). (GARCIA, 2000)

De acordo com Pires (2001), o planejamento, visto a partir da ótica política, é um instrumento 
crucial para a prática da democracia, porque possibilita conciliar questões sociais, determi-
nação política e conhecimento técnico da realidade. Isso contribui na tomada de decisões 
capazes de reverter cenários insustentáveis de carência e disparidade social. As concepções 
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contemporâneas de gestão e planejamento governamental, segundo Carneiro e Menicucci 
(2011), aproximam-se do conceito de política, uma vez que não possuem sua centralidade 
na economia, mas nos múltiplos e particulares aspectos que caracterizam a sociedade.

As políticas públicas procuram dar resposta à demanda social, enquanto direito coletivo 
e não individual, através do compromisso assumido pelo Estado. São desenvolvidas de 
maneira peculiar para uma determinada área e a longo prazo (CUNHA e CUNHA, 2002). 
Consequentemente, parte das diretrizes de uma gestão ou mandato governamental, 
bem como se relaciona com planejamento estratégico, definindo os objetivos e metas a 
serem estendidas e, eventualmente, alcançadas naquele período. 

O planejamento, em um mandato de governo, relaciona-se diretamente com as diretrizes 
e políticas públicas adotadas no período da gestão. De acordo com Lima e Castro (2007), 
os atuais instrumentos de planejamento governamental, PPA, LDO e LOA, são relevantes 
no detalhamento das informações sobre os caminhos e custos necessários durante um 
mandato. Tais documentos devem conter as informações acerca de políticas, programas 
(metas físicas e monetárias), que ensejam contribuir para o controle gerencial.

3.2  LEGISLAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O ano de 1988, marca a criação constitucional do PPA, principal documento de planeja-
mento do Estado no Brasil:

A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despe-
sas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
natureza continuada (BRASIL, 1988).

De acordo com o art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o PPA abran-
ge a temporalidade do segundo ano de um mandato presidencial até o primeiro ano do 
mandato subsequente. O PPA tem caráter de coordenar as ações propostas pelo governo 
e detém o poder de subordinar ao propósito governamental todas as iniciativas que não 
foram previstas anteriormente.

O PPA articula-se e ajusta-se conjunturalmente com a LDO e a LOA. Deve haver uma com-
patibilidade no que se dispõe no PPA com os orçamentos anuais e com a LDO, do mesmo 
modo, em que esta aproximação com demais documentos elaborados no período vigente 
de governo como, por exemplo, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, etc. 
Logo, não é possível que um investimento que ultrapasse o exercício financeiro seja inicia-
do sem a preliminar inclusão no PPA ou, então, sem uma lei que autorize tal inclusão. Em 
caso de desconsideração, remete-se ao crime de responsabilidade (GARCIA, 2000).

Acerca da LDO, o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, refere-se:

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da ad-
ministração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, dis-
porá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Em suma, a LDO caracteriza-se como um registro onde estão inclusas as despesas de uma 
nação ou estado, levando em consideração prioridades, projeções e critérios acerca do 
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destino do orçamento. Nela se dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária do exercício financeiro do ano posterior. 

Assim, a LOA é o documento onde se descrimina os recursos orçamentários e financeiros, 
pautado na LDO, em busca de atingir as metas e prioridades ali estabelecidas. De acordo 
com o art. 35, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é necessário que 
o chefe do Poder Executivo envie ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária 
até 31 de agosto (quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro), e que 
será devolvido para sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa.

O art. 165, § 5º, inciso I, I e III, respectivamente, da Constituição Federal de 1988, diz que 
a LOA compreende:

a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público; b) o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto; e, c) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

O PPA, a LDO e a LOA, atualmente, são os principais instrumentos de planejamento e de 
orçamento para a Federação, os Estados e os Municípios brasileiros. São documentos 
relevantes para que sejam alcançadas as metas e objetivos traçados em um mandato 
governamental. Toledo Jr. e Rossi (2005) apresentam a competência que se deve ter na 
elaboração destes documentos, visto que, a LDO é elaborada anteriormente ao PPA, jus-
tificando assim a importância destes instrumentos estarem correlatos:

Os chefes do Poder Executivo prepararão seus planos plurianuais já no primeiro 
ano de seus mandatos, com validade de quatro anos, o que alcança, destarte, 
o início de gestão dos futuros prefeitos. Esse Plurianual destacará as metas e 
prioridades que se realizarão em seu primeiro exercício, visto que a lei de di-
retrizes orçamentárias, excepcionalmente nesse ano, não poderá fazê-lo. Essa 
aparente invasão de competência revela-se necessária, visto que as Diretrizes 
Orçamentárias são aprovadas antes da proposição do Plano Plurianual. Assim, 
em cada gestão política, não há como anunciar ações prioritárias na primeira 
LDO, conquanto esta não se pode balizar no instrumento superior, o PPA, ainda 
não aprovado. (TOLEDO JR. e ROSSI, 2005, p. 37)

Embora os três documentos estejam conectados, o PPA que caracteriza os programas 
e projetos, detalha as ações e os objetivos, destaca as iniciativas e propostas de uma 
gestão, enquanto a LDO e a LOA estão intimamente ligados aos recursos financeiros e 
orçamentários. O PPA, portanto, pode ser entendido como o principal documento de 
planejamento que atualmente se exprime no país.

Afirma Jund (2008) que os principais objetivos do PPA são:

• definição clara das metas e prioridades de uma gestão e seus resultados esperados; 

• organização, em programas, das ações de bens e serviços que atendam as de-
mandas sociais;

• relação das ações e das estratégias governamentais que serão estabelecidas;

• coerência entre os recursos orçamentários anuais e as diretrizes e metas contidas 
no plano;
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• facilitação de gerenciamento da administração, tendo em vista a definição de 
responsabilidade nos resultados, ora permitindo a avaliação de desempenho dos 
programas;

• estímulo na relação entre órgãos públicos e a iniciativa privada, buscando outras 
fontes para o financiamento dos programas;

• distribuição regionalizada de metas e despesas governamentais (quando necessário);

• transparência na aplicação de recursos.

Anteriormente a 1988, afirma  Garcia (2000), a gestão governamental era inteiramente vol-
tada a questões economicistas, em que o planejamento buscava, essencialmente, a racio-
nalização do uso de recursos econômicos. Nos primeiros PPAs,elaborados para os períodos 
1991-1995 e 1996-1999,, de acordo com Garcia (2000), buscou-se resgatar, sem sucesso as 
prerrogativas de planejamento. Acabaram por ser comparados a planos orçamentários.
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4•  METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste na análise do PPA 2012-2015 do Estado do Paraná, com 
o objetivo de compreender seus processos de elaboração, monitoramento e avaliação. 
Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de análise documental, de descrição e in-
terpretação dos dados coletados. Sua execução deu-se pela realização de pesquisa bi-
bliográfica e pesquisa de campo.

Na pesquisa bibliográfica buscou-se  o referencial teórico sobre o planejamento governamental 
e a gestão pública no Brasil, de forma geral, e no Paraná, particularmente. Também buscou-se a 
elucidação dos antecedentes históricos do planejamento governamental no país e no Estado.

A pesquisa documental foi feita com a análise do PPA vigente e dos PPAs passados. 

Os dados foram colhidos por meio de roteiros de entrevista, com questões abertas acerca 
da atividade planejadora do Governo estadual, aplicadas a agentes do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo do Estado do Paraná. 

A série de entrevistas foi iniciada com a responsável pela Coordenadoria de Monitora-
mento e Avaliação do PPA (Estado do Paraná), da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Coordenação Geral, Srª. Rosangela Heinz Gavinho Ferraz. A entrevistada foi a responsável 
pela coordenação do processo de elaboração do PPA 2012-2015. Participou da mesma 
entrevista a Srª. Evandra Suzane Bazzo, que posteriormente assumiu a função da anterior, 
no transcorrer do período em que se realizava esta pesquisa.

A segunda etapa da pesquisa de campo foi realizada com entrevista  aos responsáveis por 
Grupos de Planejamento Setorial (GPS) de 42,85% (09 de 21) das Secretarias de Estado.  A es-
colha dos GPSs ocorreu de maneira aleatória, em conformidade à disponibilidade de agen-
da dos servidores designados. Foram entrevistados os GPSs das seguintes Secretarias: Agri-
cultura e Abastecimento, Cultura, Infraestrutura e Logística, Indústria, Comércio e Assuntos 
do Mercosul, Saúde, Educação, Segurança Pública, Turismo e Desenvolvimento Urbano.

A terceira etapa da pesquisa de campo foi realizada com entrevista a membros do Poder 
Legislativo, abordando a participação dos Deputados Estaduais nos processos de ela-
boração, aprovação e acompanhamento do PPA. Foram entrevistados, primeiramente, 
deputados componentes da Comissão de Orçamento da Assembléia Legislativa: 

• Nereu Moura (PMDB – Presidente da Comissão, seis mandatos de Deputado); 

• Elio Lino Rusch (Líder do DEM – Relator da Comissão); 

• Enio Verri (PT – economista, professor universitário, ex-Chefe de Gabinete do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dois mandatos de Deputado); 

• Ademar Traiano (PSDB - Líder do Governo, advogado, ex-Prefeito de Francisco 
Beltrão, sete mandatos de Deputado);

• Gilberto Martin (PMDB – médico, ex-Secretário Estadual da Saúde, ex-Prefeito de 
Cambé, primeiro mandato de Deputado);



15

ESTADO DO PARANÁ

• Ney Leprevost (PSD – jornalista, ex-Secretário Estadual de Esporte e Turismo, ex-
-vereador de Curitiba, segundo mandato de Deputado).

• Além destes, foram entrevistados, aleatoriamente, deputados não envolvidos di-
retamente com a Comissão de Orçamento: 

• Rasca Rodrigues (PV – engenheiro agrônomo, ex-Secretário Estadual do Meio 
Ambiente, primeiro mandato de Deputado);

• Péricles de Mello (PT – engenheiro civil, professor universitário, ex-Prefeito de 
Ponta Grossa, três mandatos de Deputado);

• Mauro Moraes (PSDB – advogado, empresário, ex-vereador de Curitiba por vinte 
anos, três mandatos de Deputado);

• Fernando Scanavaca (PDT – engenheiro mecânico, ex-Prefeito de Umuarama, pri-
meiro mandato de Deputado).
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5•  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO: 
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

5.1  O CONTEXTO POLÍTICO E A UTILIZAÇÃO DO PPA PELA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP)

O Plano Plurianual (PPA) do Paraná 2012-2015 foi instituído pela Lei nº 17.013/2011, a par-
tir dos critérios e normas da Constituição Federal de 1988 (art. 35 do Ato de Disposições 
Constitucionais Transitórias), bem como em consonância com o artigo 133 da Constitui-
ção Estadual, que estabelece que o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias anuais e 
os orçamentos anuais são definidos por leis de iniciativa do poder executivo. O PPA tem 
por função refletir as políticas governamentais de forma estruturada, com Programas e 
Iniciativas que conduzam ao cumprimento dos objetivos estratégicos do Governo, cuja 
execução deve estar consonante ao orçamento referenciado na LDO e na LOA.

A elaboração do PPA 2012-2015 do estado do Paraná baseou-se no Plano de Governo de-
fendido durante a campanha eleitoral do governador Carlos Alberto Richa, eleito para o 
mandato 2011-2014. Pressupõem-se que seu conteúdo expresse a governança do Parti-
do da Social Democracia Brasileira (PSDB). No atual mandato da Assembleia Legislativa a 
base de apoio ao Governo conta com quarenta e um Deputados Estaduais. Na base opo-
sicionista verificam-se treze Deputados Estaduais . A principal representação partidária 
da Oposição é o Partido dos Trabalhadores (PT).  

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) é composta por 54 deputados estaduais, 
eleitos por 16 (dezesseis) partidos. O Partido com a maior bancada é o Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro (PMDB) com 13 (treze) cadeiras. A segunda maior ban-
cada é a do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 11 (onze) cadeiras. 
O Partido dos Trabalhadores tem 07 (sete) cadeiras. O Partido dos Democratas (DEM) 
possui bancada com 05 (cinco) representantes. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o 
Partido Democrático Trabalhista (PST) contam com 03 (três) cadeiras. O Partido Verde 
(PV), o Partido Social Cristão (PSC), o Partido Popular Socialista (PPS) e o Partido Social 
Democrático (PSD) possuem 02 (duas) cadeiras. Por fim, os partidos que contam ape-
nas com um representante são: Partido Trabalhista Brasileiro (PDT), Partido Progres-
sista (PP), Partido Social Liberal (PSL), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido 
Republicano Brasileiro (PRB) e Partido Ecológico Nacional (PEN).

As representações partidárias na ALEP dividem-se em quatro blocos com Liderança 
comum: bloco (PP/PV/PTB/PSL), bloco (PPS/PMN), bloco (PSDB/PSD) e bloco (PSB/PSC/
PRB). Os partidos DEM, PDT, PT e PMDB possuem sua própria Liderança. A base do Go-
verno é representada pelo Deputado Ademar Traiano (PSDB). A oposição é representa-
da pelo Deputado Tadeu Veneri (PT). O Quadro 1 apresenta os deputados seguidos de 
suas representações e suas lideranças. 
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BLOCO PARLAMENTAR LÍDER (PARTIDO)

(PP / PV / PTB / PSL) Adelino Ribeiro (PSL)

Governo Ademar Traiano (PSDB)

(PPS / PMN) Dr. Batista (PMN)

Partido Elio Lino Rusch (DEM)

Partido Fernando Scanavaca (PDT)

(PSDB / PSD) Francisco Bührer

(PSB / PSC / PRB) Leonardo Paranhos (PSC)

Partido Luciana Rafagnin (PT)

Oposição Tadeu Veneri (PT)

Partido Teruo Kato (PMDB)

Quadro 1: Lideranças Partidárias

Fonte: ALEP (2013) 

A Mesa Diretora da ALEP, o órgão colegiado que tem por finalidade dirigir os trabalhos 
do Poder Legislativo paranaense, é composto por deputados que apoiam a Base do Go-
verno.(Ver Quadro 2). 

MESA DIRETORA DEPUTADO PARTIDO

Presidente Valdir Rossoni PSDB

1º Vice-Presidente Artagão Junior PMDB

2º Vice-Presidente Douglas Fabrício PPS

3º Vice-Presidente Nelson Luersen PDT

1º Secretário Plauto Miró DEM

2º Secretário Ademir Bier PMDB

3º Secretário Gilson de Souza PSC

4º Secretário Fábio Camargo PTB

5º Secretário Gilberto Ribeiro PSB
Quadro 2: Mesa Diretora da ALEP

Fonte: ALEP (2013)

A ALEP possui 25 (vinte e cinco) Comissões Permanentes. A Comissão Permanente de Orçamen-
to é a responsável por analisar as propostas relativas ao Orçamento do Estado. As propostas or-
çamentárias referem-se aos programas vinculados às Secretarias de Estado, ao Orçamento Plu-
rianual de Investimento do Estado e ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tal comissão 
também fiscaliza a execução do orçamento e fornece a abertura de créditos. A comissão é com-
posta por Presidente, Vice-Presidente, Relator, quatro membros e sete suplentes (Ver Quadro 3).
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CARGO DEPUTADO PARTIDO

Presidente Nereu Moura PMDB

Vice-presidente Francisco Bührer PSDB

Relator Elio Lino Rusch DEM

Membros

Dr. Batista PMN

Enio Verri PT

Jonas Guimarães PMDB

Pastor Edson Praczyk PRB

Suplentes

Stephanes Jr. PMDB

Ademar Traiano PSDB

Pedro Lupion DEM

Adelino Ribeiro PSL

Tadeu Veneri PT

Gilberto Martin PMDB

Wilson Quinteiro PSB

Quadro 3: Comissão de Orçamento da ALEP

Fonte: ALEP (2013)

5.2  TRAMITE DAS PROPOSTAS E PLANOS ORÇAMENTÁRIOS DO ES-
TADO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO

A Comissão de Orçamento é responsável por receber e analisar as propostas para o orça-
mento do Estado, cuja proposição é responsabilidade do Governo. Qualquer solicitação 
de emenda vinda dos representantes do Poder Legislativo é diretamente encaminhada 
ao plenário. No caso da tramitação para aprovação da ferramenta de planejamento, PPA, 
o processo de tramitação é diferenciado. As iniciativas com vistas aos atos legislativos de 
interesse do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que representem  modificações no 
PPA, são encaminhados, obrigatoriamente, à Comissão de Orçamento, que analisa, apro-
va ou reprova, para depois ser encaminhado ao plenária para a votação dos deputados.

Outro fator distinto no encaminhamento da proposta do PPA é que seu trâmite não inclui os 
comitês dos deputados dentro da ALEP. A proposta do PPA é diretamente repassado para a 
Comissão de Orçamento, que o analisa e encaminha diretamente para a votação em plenária. 

Baseado no depoimento dos entrevistados, poucos são os deputados que se envolvem 
na discussão sobre o PPA, deixando por conta da Comissão de Orçamento. De modo 
geral, o PPA é tratado pelos deputados apenas como uma ferramenta normativa, cuja 
existência é conhecida, mas sem interferência nas atividades cotidianas, exceto para os 
deputados membros da Comissão Permanente de Orçamento.
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5.3  O CONTEÚDO DO PPA 2012-2015 DO ESTADO DO PARANÁ

As orientações e conceitos presentes no PPA 2012-2015 do Estado do Paraná seguem e 
pautam-se nos textos de lei, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, através 
do art. 133, § 1º e 2º: 

Art. 133. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianu-
al; II - as diretrizes orçamentárias anuais; III - os orçamentos anuais. § 1º. A lei que 
instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública estadual, direta e indireta, abrangen-
do os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando 
políticas sociais que garantirá a dignidade da pessoa humana, inclusive com o 
pagamento pelo estado, da tarifa do consumo de água e esgoto e de energia elé-
trica e dos encargos decorrentes para as famílias carentes, na forma da lei. (NR) 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 26 de 22/02/2010). § 2º. Nenhum in-
vestimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão, 
sob pena de crime de responsabilidade.

Os seus princípios gerais são: a identificação clara dos objetivos e prioridades do Governo Esta-
dual; organização dos propósitos da administração estadual em programas; integração do plano 
com o orçamento, por meio dos Programas e Iniciativas; e a transparência das ações do governo.

O processo metodológico para a elaboração do PPA é de coordenação da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), em trabalho conjunto com as ou-
tras Secretarias e organismos do Estado. Tem por base as diretrizes previamente determi-
nadas pela União, adaptando às especificidades regionais.

O PPA atual foi elaborado, pela primeira vez, com o auxílio de uma ferramenta digital de-
nominada SIGAME (Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual). Tal 
sistema foi desenvolvido especificamente para a elaboração, monitoramento e avaliação 
do PPA. Sua arquitetura permite suprir a demanda por informações relativas à execução 
de programas, assim como também permite monitorar, avaliar, revisar e atualizar o Plano.

O monitoramento permanente e as avaliações periódicas contribuem para que as Secre-
tarias e os Órgãos do Governo reconheçam a eficiência, a eficácia e a efetividade das suas 
iniciativas, bem como para propor devidas alterações e atualizações. 

Focado no desenvolvimento integrado sustentável entre todas as camadas do governo, 
bem como nas diferentes áreas de atuação, e buscando alcançar as metas previamente 
delineadas, o PPA 2012-2015 do Estado do Paraná, divide-se em três grandes Estratégias 
de Governo quinze Políticas Setoriais propostas. As Estratégias de Governo são: 

• Paraná do Futuro, 

• Novo Jeito de Governar e 

• Desenvolvimento Integrado. 

A construção e definição destas três grandes Estratégias de Governo parte do Plano de 
Governo, apresentado aos eleitores nas eleições de 2010.

As Políticas Setoriais estão separadas por área de atuação e possuem como objetivo o 
aumento da riqueza, a desconcentração do desenvolvimento e elevação do IDH médio:
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1. Sustentabilidade e Meio Ambiente; 

2. Infraestrutura e Logística; 

3. Ciência, Tecnologia & Inovação; 

4. Desenvolvimento Florestal; 

5. Desenvolvimento Econômico; 

6. Agricultura e Agronegócio; 

7. Educação; 

8. Trabalho; 

9. Assistência Social; 

10. Segurança, Cidadania e Justiça; 

11. Saúde; 

12. Habitação; 

13. Turismo; 

14. Cultura; 

15. Esporte, Lazer e Atividade Física.

A integração do PPA com a previsão orçamentária se dá por meio de Programas e Iniciati-
vas, as quais possuem apenas uma meta que especifica os resultados esperados no final 
do quadriênio. Deste modo, o atual documento de planejamento conta com 21 (vinte 
e um) Programas Finalísticos, 04 (quatro) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços 
ao Estado e, ainda, as Obrigações Especiais. São 370 iniciativas que envolvem 28 órgãos 
públicos e 122 Unidades Orçamentárias.

Os Programas Finalísticos são instrumentos articuladores das iniciativas orçamentárias 
e não orçamentárias, conforme a agenda do governo, que abrangem as ações voltadas 
para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Os Programas de gestão, Manu-
tenção e Serviços ao Estado são instrumentos voltados às iniciativas de apoio, gestão e 
manutenção da atuação governamental e, também, aquelas não mencionadas nos Pro-
gramas Finalísticos. E, as Obrigações Especiais detalham as despesas relativas a encargos 
particulares como, por exemplo, despesas relativas a proventos de inativos, pagamento 
de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, encargos das dívidas interna e externa, 
etc. (PPA-PR, 2012-2015).

Em meio a cada programa finalístico encontram-se: uma breve contextualização do pro-
grama; o órgão responsável; os indicadores; as principais propostas; as iniciativas e sua 
meta, juntamente com a caracterização desta; os recursos orçamentários para o ano de 
2012 e para os anos subsequentes (2013-2015). Em paralelo, as metas são quantificadas 
por mesorregiões, as quais são fundamentadas com base no IBGE e alterações da Lei Es-
tadual nº 15.825, de 28 de abril de 2008. Essas mesorregiões são dez: Centro Ocidental, 
Centro Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte 



21

ESTADO DO PARANÁ

Pioneiro, Oeste, Sudeste e Sudoeste.

Os orçamentos divididos, conforme metodologia da CMA, no ano de 2012 e entre os anos 
de 2013 e 2015 para os Programas Finalísticos, podem ser visualizados no Quadro 4: 

Programas
 Valor 

2012

Valor

2013-2015

Valor 

Total

01-Acesso à Justiça 47.000.000 166.357.164 213.357.164

02-Desenvolvimento das Cidades 238.521.100 820.899.770 1.059.410.870

03-Desenvolvimento Integrado da Cidadania / 
PDI cidadania 341.583.450 1.209.039.449 1.550.622.899

04-Desenvolvimento Rural Sustentável e Abas-
tecimento 396.785.590 1.328.205.501 1.724.991.091

05-Desenvolvimento Sustentável do Turismo 6.958.000 24.627.942 31.585.942

06-Educação para Todos 543.400.290 1.907.876.637 2.451.276.927

07-Energia 2.139.488.710 3.586.657.100 5.726.145.810

08-Excelência no Ensino Superior 1.346.570.240 4.766.207.383 6.112.774.623

09-Inova Educação 4.076.907.700 14.372.527.812 18.449.435.512

10-Morar Bem Paraná 552.845.000 1.350.762.000 1.903.607.000

11-Paraná Competitivo 86.788.150 307.187.883 393.976.033

12-Paraná Inovador 205.022.620 725.609.669 930.612.289

13-Paraná Seguro 2.171.240.730 7.685.137.239 9.856.377.969

14-Paraná Sustentável 70.020.110 228.382.779 298.402.889

15-Paraná tem Cultura 13.365.480 47.307.307 60.672.787

16-Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física 19.481.820 68.956.177 88.437.997

17-Proteção e Desenvolvimento Social 268.803.590 951.434.103 1.220.237.693

18-Rede Paraná Multimodal de Transportes e 
Logística 567.864.710 2.027.965.366 2.595.830.076

19-Saúde para todo o Paraná 2.819.604.040 9.654.676.335 12.474.280.375

20-Trabalho, Emprego e Empreendimentos So-
lidários 124.437.510 439.448.324 563.885.834

21-Universalização do Saneamento Básico 580.487.000 1.741.461.000 2.321.948.000

Total 16.617.155.840 53.410.713.940 70.027.869.780

Quadro 4: Orçamentos para os Programas Finalísticos

Fonte: PPA-PR 2012-2015 

Quanto aos recursos orçamentários presumidos para a destinação a cada Programa Fina-
lístico, nota-se que a prioridade para a atual gestão governamental através de seu Plano 
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de Metas e do PPA se direcionam em primeiro lugar para a Educação, seguido da Saúde 
e da Segurança, como demonstra o Quadro 5.

Programas Valor Total %

01-Acesso à Justiça 213.357.164 0,3

02-Desenvolvimento das Cidades 1.059.410.870 1,5

03-Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania 1.550.622.899 2,2

04-Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento 1.724.991.091 2,5

05-Desenvolvimento Sustentável do Turismo 31.585.942 0,05

06-Educação para Todos 2.451.276.927 3,5

07-Energia 5.726.145.810 8,2

08-Excelência no Ensino Superior 6.112.774.623 8,7

09-Inova Educação 18.449.435.512 26,35

10-Morar Bem Paraná 1.903.607.000 2,7

11-Paraná Competitivo 393.976.033 0,6

12-Paraná Inovador 930.612.289 1,3

13-Paraná Seguro 9.856.377.969 14,1

14-Paraná Sustentável 298.402.889 0,4

15-Paraná tem Cultura 60.672.787 0,1

16-Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física 88.437.997 0,15

17-Proteção e Desenvolvimento Social 1.220.237.693 1,75

18-Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística 2.595.830.076 3,7

19-Saúde para todo o Paraná 12.474.280.375 17,8

20-Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários 563.885.834 0,8

21-Universalização do Saneamento Básico 2.321.948.000 3,3

  Total 70.027.869.780 100

Quadro 5: Porcentagem da previsão orçamentária para os Programas Finalísticos

Fonte: PPA-PR 2012-2015 

Outra previsão orçamentária para o governo atual são os programas meios, ou então, os 
Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Estes classificam iniciativas des-
tinadas ao apoio, à gestão e à manutenção, contribuindo, deste modo, para se alcançar 
também os objetivos traçados nos Programas Finalísticos. O Quadro 6, demonstra esses 
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programas, bem como as suas previsões orçamentárias.

Programa
Valor

2012

Valor

2013-2015

Valor

Total

40-Gestão Estratégica 808.777.300 2.720.616.803 3.529.394.103

41-Gestão Administrativa 950.337.960 3.145.737.455 4.096.075.415

42-Gestão de Serviços 186.661.640 617.873.372 804.535.012

43-Gestão Institucional - Outros Poderes e MP 2.278.783.090 7.521.325.972 9.800.109.062

Total 4.224.559.990 14.005.553.602 18.230.113.592

Quadro 6: Previsão orçamentária – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços

Fonte: PPA-PR 2012-2015

A maior previsão de destinação de recursos orçamentários em Programas de Gestão, Manuten-
ção e Serviços ao Estado é para a Gestão Institucional, que consome 53,7% do total. O segundo 
item do Programa é a Gestão Administrativa, que consome 22,5% do total previsto, e a Gestão 
Estratégica consome 19,4%. A menor previsão orçamentária neste Programa é a da Gestão 
Administrativa, com 4,4% do total de recursos que se destina a estes Programas (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Percentual dos recursos orçamentários para os Programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado

Fonte: Elaborado pela Equipe Responsável pela Pesquisa (2012)

As Obrigações (ou Encargos) Especiais tem por função, de acordo com o próprio PPA, 

transferir aos municípios paranaenses receitas previstas na Constituição Federal ou em Leis 

específicas;  pagamentos  de  PASEP,  juros,  amortizações,  comissões  bancárias  e  outros 

encargos do Serviço da Dívida Pública Interna e Externa; prover o Tribunal de Justiça do 

Paraná  de  recursos  necessários  ao  gerenciamento  e  pagamento  de  precatórios  judiciais; 

pagamento de proventos para inativos e pensionistas. O orçamento destinado para este fim 

tem como valor referente a 2012 de R$ 11.608.042.960 e para os anos subsequentes (2013-

2015) de R$ 39.726.719.582, fechando um valor total de R$ 51.334.762.542.

O gráfico 2 apresenta a porcentagem orçamentária  dos instrumentos  que integram o 

PPA.

Gráfico 1: Percentual dos recursos orçamentários para os Programas de Gestão, Manutenção e Ser-
viços ao Estado

Fonte: Elaborado pela Equipe Responsável pela Pesquisa (2012)

As Obrigações (ou Encargos) Especiais tem por função, de acordo com o próprio PPA, trans-
ferir aos municípios paranaenses receitas previstas na Constituição Federal ou em Leis es-
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pecíficas; pagamentos de PASEP, juros, amortizações, comissões bancárias e outros en-
cargos do Serviço da Dívida Pública Interna e Externa; prover o Tribunal de Justiça do 
Paraná de recursos necessários ao gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais; 
pagamento de proventos para inativos e pensionistas. O orçamento destinado para este 
fim tem como valor referente a 2012 de R$ 11.608.042.960 e para os anos subsequentes 
(2013-2015) de R$ 39.726.719.582, fechando um valor total de R$ 51.334.762.542.

O gráfico 2 apresenta a porcentagem orçamentária dos instrumentos que integram o PPA.

Gráfico 2: Percentual Orçamentário dos Instrumentos do PPA-PR

Fonte: Elaborado pela Equipe Responsável pela Pesquisa (2012) 

Pode ser observado que os Programas Finalísticos possuem uma previsão orçamentária 

maior que os, propriamente dito, programas meio e os encargos especiais. O valor global do 

orçamento do Estado do Paraná é de R$ 139.592.745.914, deste valor R$ 70.027.869.780 são 

destinados  aos  Programas  Finalísticos,  que  representam  50,16%  do  valor  total.  Segue  a 

quantia de R$ 51.334.762.542 que são designados para pagamento de precatórios e outras 

obrigações do Estado, representando um percentual de 36,78% do orçamento total. Por fim, os 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado constituem 13,06% do valor total, 

que consistem no valor de R$ 18.230.113.592 para o quadriênio de 2012-2015.  No anexo I 

exibem-se detalhadamente os programas, as iniciativas, respectivamente, com sua meta e as 

previsões orçamentárias.

Em comparação com o PPA anterior (2008-2011), houve a reformulação e a mudança 

metodológica a partir das novas diretrizes repassadas pelo Governo Federal. Assim a leitura 

do plano é mais objetiva, mostrando resumidamente as estratégias e ações que são propostas 

para o quadriênio.  Quanto aos princípios organizadores,  o PPA de 2008-2011 apresentava 

linhas de ações e a partir disso eram dispostos os programas, consequentemente, para cada 
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Fonte: Elaborado pela Equipe Responsável pela Pesquisa (2012) 

Pode ser observado que os Programas Finalísticos possuem uma previsão orçamentá-
ria maior que os, propriamente dito, programas meio e os encargos especiais. O va-
lor global do orçamento do Estado do Paraná é de R$ 139.592.745.914, deste valor R$ 
70.027.869.780 são destinados aos Programas Finalísticos, que representam 50,16% do 
valor total. Segue a quantia de R$ 51.334.762.542 que são designados para pagamento 
de precatórios e outras obrigações do Estado, representando um percentual de 36,78% 
do orçamento total. Por fim, os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 
constituem 13,06% do valor total, que consistem no valor de R$ 18.230.113.592 para o 
quadriênio de 2012-2015.  No anexo I exibem-se detalhadamente os programas, as ini-
ciativas, respectivamente, com sua meta e as previsões orçamentárias.

Em comparação com o PPA anterior (2008-2011), houve a reformulação e a mudança 
metodológica a partir das novas diretrizes repassadas pelo Governo Federal. Assim a lei-
tura do plano é mais objetiva, mostrando resumidamente as estratégias e ações que são 
propostas para o quadriênio. Quanto aos princípios organizadores, o PPA de 2008-2011 
apresentava linhas de ações e a partir disso eram dispostos os programas, consequen-
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temente, para cada programa existia uma figura humana denominada de gerente, sendo 
este responsável pela coordenação e direcionamento do programa. Em contrapartida, 
essa função no atual PPA é de competência dos GPS.

As categorias dentro deste PPA foram redesenhadas, de maneira que um Programa é des-
dobrado em Iniciativas, Metas e evidenciam-se as Principais Propostas definidas nas Metas 
de Governo. No PPA anterior, cada programa contava com o seu objetivo, um problema/jus-
tificativa, as estratégias de implementação e com os projetos. Estes projetos compunham-
-se da finalidade, de uma breve descrição e da exposição dos produtos à serem entregues 
para a sociedade. Em comparação, o PPA 2012-2015 apresenta seu conteúdo de maneira 
mais sucinta, com metas em menor quantidade, ao ser comparado do PPA 2008-2011.

Quanto às prioridades de Governo, levando em conta a destinação orçamentária, perce-
be-se que os dois PPAs, o vigente e o passado, verificam-se semelhanças quanto à priori-
zação de questões educacionais, de segurança e de saúde. Percebe, de certa forma, algum 
alinhamento com as ações do Governo Federal, principalmente, no que se refere à erradi-
cação da pobreza.

5.4  O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA

A definição dos procedimentos, métodos e tecnologias para a elaboração do PPA no Es-
tado do Paraná são de responsabilidade da Coordenação de Monitoramento e Avalia-
ção (CMA), em conjunto com a Coordenação de Desenvolvimento Governamental (CDG), 
estruturas institucionais da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, que tem 
como Secretário de Estado o Sr. Cássio Taniguchi.

A estrutura organizacional das Secretarias de Estado no Paraná segue a lógica da hierarquização 
de poderes em níveis de atuação. Subordinados ao Secretário de Estado estão, na ordem hie-
rárquica estão os Órgãos Descentralizados, as Assessorias, a Gerência; os Grupos Instrumentais, 
as Coordenações Programáticas, os Grupos Setoriais e os Escritórios Regionais (Ver Figura 1).
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Figura 1: Organograma da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

Fonte: SEPL (2013)

A CMA e a CDG estão na horizontalidade de outras duas unidades programáticas que se 
responsabilizam por questões ligadas ao planejamento, gestão e orçamento do estado: a 
Coordenação de Modernização Institucional (CMI) e a Coordenação de Orçamento e Pro-
gramação (COP). Esta última responsabiliza-se em elaborar a LDO, a LOA, a programação 
orçamentário/financeira, o relatório físico-financeiro e aquilo que se refere ao orçamento 
do estado. Ainda, compõe este nível de atuação o Centro de Execução de Programas. O 
organograma abaixo mostra a organização estrutural da Secretaria. 
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Constatou-se, durante a pesquisa de campo, que a página na internet da SEPL está desa-
tualizada, informando equivocadamente que a elaboração do PPA compete à CDG, quan-
do em fato tal competência foi repassada à CMA durante a elaboração do PPA atual. 

A SEPL possui em cada Secretaria de Estado os chamados Grupos de Planejamento Seto-
rial (GPS). Os GPS estão inseridos em setores e órgãos do governo, e que pela estrutura 
funcional e organizacional do Estado pertencem administrativamente à SEPL. São indica-
dos pela própria SEPL ou, em alguns casos, pelos Secretários de determinada pasta, co-
mumente, neste caso, por serem cargos de confiança. Quando dispostos nas secretarias 
funcionalmente aderem cargos de chefe e assistente. Estes têm por função resgatar as 
atividades previstas no Plano de Governo, traduzindo isso para números, metas e quanti-
tativos, como informaram os GPS entrevistados. Ao lado dos GPS está toda uma estrutura 
hierárquica que compõe determinada Secretaria. As unidades ali inseridas contribuem 
para repassar os dados referentes ao orçamento para os GPS, com o intuito de colocar no 
PPA. Informações referentes à elaboração da LOA e da LDO também são de responsabi-
lidade destes grupos. Assim, os GPS das Secretarias estão inteiramente encarregados de 
lidar com questões de planejamento e orçamento do estado.

O Paraná é composto por 18 (dezoito) Secretarias de Estado (conforme quadro 1) e neles estão 
alocados os GPS, representativos da SEPL. Há, também, a Casa Civil e a Procuradoria Geral que 
possuem seus GPS. Cada unidade conta com duas pessoas responsáveis pela elaboração e con-
duta do planejamento e orçamento do Estado, que são mencionados como Chefe e Assistente.

Setor Sigla

Secretaria da Indústria do Comércio e Assuntos do Mercosul SEIM

Secretaria do Desenvolvimento Urbano SEDU

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SEJU

Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral SEPL

Secretaria do Turismo SETU

Procuradoria Geral do Estado PGE

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social SEDS

Secretaria de Estado da Cultura SEEC

Secretaria da Saúde SESA

Secretaria da Infraestrutura e Logística SEIL

Secretaria da Fazenda SEFA

Secretaria da Segurança Pública SESP

Secretaria da Agricultura e Abastecimento SEAB

Secretaria de Estado da Educação SEED

Casa Civil CC

Secretaria da Administração e Previdência SEAP

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior SETI

Secretaria da Comunicação Social SECS

Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária SETS

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMA

Quadro 1: Secretarias de Estado

Fonte: PPA-PR 2012-2015 
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Na a elaboração do PPA ocorrem as participações imprescindíveis do Tribunal de Justi-
ça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Ainda, há 
participação Especial do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(IPARDES) e da Companhia de Informática do Paraná (CELEPAR).

Quando questionados sobre a participação do Poder Executivo na produção do PPA, 66,6% 
dos GPS entrevistados afirmaram que os Secretários de Estado e suas respectivas Dire-
ções Gerais têm participado ativamente do processo e contribuem na elaboração, coletiva. 
Enquanto os outros 44,4% informaram que a participação da Alta Direção se caracteriza 
apenas na aprovação, para posterior encaminhamento ao Poder Legislativo. Porém, os GPS 
informaram que, independentemente da participação ativa na elaboração do PPA, os Se-
cretários se voltam antes às preocupações políticas e à questões estratégicas.   

A Coordenadora de Monitoramento e Avaliação reforçou que os Secretários, geralmente, 
não se envolvem com a operacionalidade na construção do PPA. Isso fica a cargo dos 
GPS. Contudo, em alguns casos, como comprovado nas entrevistas com os GPS, os Se-
cretários manifestam suas preocupações, pois reflete no orçamento do Estado. Assim, 
a alta direção se envolve em questões estratégicas na elaboração do PPA. Os assuntos 
operacionais acerca dos programas ficam a cargo dos GPS, sendo realizada pela CMA a 
coordenação destes processos. 

Antes de finalizar a elaboração do PPA, os GPS encaminham a proposta prévia para as Dire-
torias Gerais de suas respectivas Secretarias que, deste modo, repassam para os Secretários. 
Somente em caso de equívocos ou erros orçamentários (ou de qualquer outra ordem) os 
programas retornam ao setor de planejamento para a reconstrução. Após o conhecimento 
do Secretário e sua aprovação, o encaminhamento para a SEPL é feita pelo próprio GPS. 

O PPA 2012-2015 do Paraná tomou como princípio para elaboração algumas das novas 
referências metodológicas do governo federal e outras técnicas adotadas no PPA anterior 
(2008-2011) do estado. Procuraram-se criar um modelo híbrido entre o PPA-PR 2008-2011 e 
a nova metodologia adotada pelo Governo Federal. Assim, o PPA-PR se individualiza acerca 
da contextualização dos seus programas, de iniciativas traçadas como uma única meta e da 
caracterização dos seus projetos/ações. Isso, comparado com o PPA nacional.

Assim, o PPA 2012-2015 do Paraná teve como princípio geral para sua elaboração as in-
corporações das orientações precedidas pelo Governo Federal, sofrendo adaptações a 
partir das especificidades do Estado. As categorias redesenhadas tornaram o PPA como 
uma ferramenta de melhor leitura, visualização e compreensão, de modo à distinguir-se 
da LOA, pois em anos anteriores eram documentos que se assemelhavam. 

Atualmente, as ações orçamentárias são exclusivas dos orçamentos anuais (LOA). Assim, o 
PPA é elaborado por meio de execuções operacionais, desenvolvidas pelos próprios órgãos 
interessados. O emprego das iniciativas no PPA teve como propósito a declaração dos bens 
e serviços entregues para a sociedade e, também, para fornecer subsídios para alcançar os 
objetivos do Programa. As iniciativas correspondem aos Projetos, Atividades e Operações 
Especiais (PATs) dos orçamentos anuais, com a mesma codificação, isto é, o número (códi-
go) correspondente a uma iniciativa aparece tanto no PPA como na LOA. Outra mudança 
considerável nas iniciativas remete a inserção de apenas uma meta, tornando o Programa 
mais generalista e que traduz os resultados esperados no final deste Plano.

As principais propostas, detalhadas em cada programa do PPA, estão da mesma maneira, 
destacadas nas Metas de Governo 2011-2014. O PPA está em consonância com as diretrizes 
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estabelecidas pela atual gestão governamental. A integração do Plano com o Orçamento 
está no nível dos Programas e das Iniciativas, de tal modo que estabelece o consenso entre 
no diálogo entre o PPA e a LOA. A elaboração do PPA seguiu a linha das diretrizes traçadas 
na campanha eleitoral do atual governador, com base nas políticas setoriais para serem 
incorporadas no PPA. A recomendação para os GPS foi, portanto, que partissem do plano 
lançado pelo governador para a elaboração do PPA. Isso foi afirmado também pelos GPS.

Para assemelhar o Plano de Metas do Governo com Plano Plurianual foram realizadas 
reuniões para a discussão da metodologia e para a tomada de decisões importantes, 
tendo em vista o cumprimento do prazo para a elaboração do plano. Foram discussões 
para orientar os GPS da adoção da nova metodologia do Governo Federal e explicar os 
detalhes quanto às principais propostas do Plano de Governo compor o PPA.

A relação entre GPS e a CMA se dá na discussão da elaboração do PPA. Os GPS tem por 
função a elaboração do seu programa, conforme necessidade presente, diretamente na 
ferramenta denominada SIGAME (Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitora-
mento Estadual). As informações sobre a elaboração do PPA são repassadas para os Se-
cretários e para as Diretorias Gerais, embora a participação destes não interfira na opera-
cionalidade do processo, que são de responsabilidade dos GPS.

A preocupação com o orçamento e com as destinações financeiras são as principais de-
terminantes para a utilização do PPA na Assembleia Legislativa. Percebeu-se nas entre-
vistas que a LOA predomina como principal instrumento de planejamento utilizado pe-
los parlamentares.

Um outro tipo de participação possível, poderia ser através de consultoria externa para 
auxiliar na elaboração do PPA, mas isto somente é possível através de processo licitatório 
para a contratação de serviço especializado.

O processo de elaboração do PPA ocorre de acordo com o seguinte trâmite: os GPS tem a 
função de preparar o documento, a partir das diretrizes traçadas nas metas do Governo 
e, conforme, as necessidades apresentadas pelos setores inseridos na respectiva Secreta-
ria, consequentemente, essas informações são despachadas para a CMA que estrutura o 
plano e encaminha para o Legislativo para a sua aprovação.

5.5  O SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação do PPA, também, são de responsabilidade da CMA, de 
acordo com a Lei nº 17.013/2011.Ainda não foi desenvolvido um diagnóstico do atual 
PPA. Segundo informações da CMA e dos GPS, a revisão está prevista para o final do ano 
corrente, no intuito de compreender se as orientações de planejamento, a partir das dire-
trizes do Plano de Governo estão sendo alcançadas e com êxito. Por enquanto, o monito-
ramento do que está sendo executado, do que já foi executado e do que ainda necessita 
ser executado pode ser observado na ferramenta de gestão SIGAME. 

Existe um processo de revisão do PPA 2012-2015 que se operacionaliza por intermédio 
da ferramenta SIGAME, de competência dos GPSs. Deste modo, cada unidade revisa seu 
conteúdo conforme necessidades de alteração orçamentária, ou então, inclusão de al-
guma outra meta. Nas entrevistas com os GPS verificou-se que essa técnica de revisão 
está sendo testada neste primeiro ano através do software de gestão (SIGAME), embora 
nenhum dos entrevistados ainda tenha revisado o PPA. 
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Há, porém, um monitoramento periódico realizado pela CMA que geram relatórios para a com-
preensão daquelas metas já executadas, em execução ou que nem se iniciou. Assim, quando uma 
obra ainda está em execução, pelo SIGAME evidencia o quanto já foi efetivado daquela meta. 

Como o SIGAME é um sistema novo, que está sendo inserido nas Secretarias nesta gestão, 
a CMA solicitou aos GPS que realizassem um balanço das atividades de seu respectivo 
programa, de janeiro de 2012 até agosto de 2012, servindo como um teste para observar 
o potencial de exploração do software. 

O PPA 2012-2015 do Paraná é atualizado diariamente. Quando é necessário um cancelamen-
to, uma alteração ou uma suplementação orçamentária a CMA utiliza o SIGAME, que gera 
relatórios diários e automaticamente os recursos são atualizados. Outrora, quando é neces-
sário incluir um projeto/atividade no PPA, a CMA solicita a autorização pelos meios legais, 
primeiramente, ao Poder Executivo e, posteriormente, ao Poder Legislativo para que seja 
aprovado e, assim, incorporado no plano para os próximos anos. As alterações procedidas no 
PPA, obrigatoriamente, devem ser mudadas também na LDO e nos orçamentos anuais, pro-
curando sincronizar e harmonizar os processos orçamentários e de planejamento do Estado.

A ferramenta SIGAME permite, além da elaboração do PPA, a revisão anual do mesmo, de 
incumbência desses grupos que demandam as informações sobre a execução do progra-
ma, gerando, deste modo, um relatório gerencial. Este acompanhamento tem por intuito 
a correção de erros e de rumos, a verificação do andamento das ações e a sistematização 
dos elementos para subsidiar os processos de avaliação. 

Outra ferramenta utilizada com finalidade estratégica é a interface digital disponível 
no sistema de informática do Estado, denominado BI (Business Inteligence). O programa 
contribui para que se possam obter informações estratégicas. O sistema gera mapas e 
gráficos com as informações em análise. Trata-se de excelente auxiliar nas tomadas de 
decisão para cada região do Estado.

A utilização do SIGAME é de uso exclusivo dos GPS, das Diretorias Gerais, da CMA e do Tri-
bunal de Contas. Os GPS podem alterar, modificar ou incluir algum projeto ou obra que o 
Secretário perceba que é de necessidade e prioritário. Já o BI é de uso restrito da CMA. Em 
congruência, a criação e utilização dessas ferramentas tiveram por objetivo que os gesto-
res pudessem atualizar constante, e cotidianamente, as informações de seus programas. 
Deste modo, há uma rotina de acompanhamento dos programas para que os possíveis 
erros possam ser corrigidos ou, então, novos projetos e novas ações possam ser incluídos. 

A implantação da ferramenta SIGAME pretende, além de informatizar e de tornar mais 
fácil as atualizações de cada programa, extinguir planilhas e o convencer os órgãos que 
não é uma delegação da Secretaria do Planejamento, e sim uma atividade importante 
para o caminhamento do Sistema Público Estadual.

Todas as questões relativas à alteração, inclusão ou exclusão de programas e seu res-
pectivo orçamento passam por diálogos com a alta direção das Secretarias (Secretário e 
Direção Geral), com o intuito de tomada de decisões compartilhadas na Secretaria. 

O relatório geral das informações sobre o monitoramento do PPA pelos GPS é repassa-
do para CMA que envia para o Gabinete de Gestão e Informações (GGI) do Governador, 
bem como para a Coordenação de Controle Interno (CCI) e para o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR). O SIGAME substituirá o Relatório de Acompanhamento Físico 
Financeiro (AFF) elaborado no sistema COP, utilizado na elaboração dos últimos PPAs. 
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Os chefes e/ou assistentes dos GPS são responsáveis pelo acompanhamento, pela coleta 
das informações e dados de seus respectivos órgãos, ora sua inclusão na ferramenta SI-
GAME. O prazo para inclusão é determinado pelo CMA que orienta os GPS no desenvol-
vimento do diagnóstico referente ao seu programa.

O PPA 2012-2015 do Paraná foi elaborado sem especificar programas prioritários. So-
mente ocorre uma distinção entre os programas finalísticos e os programas de gestão 
e obrigações especiais. Tal opção remete à discussão do papel do planejamento. Onde 
não há prioridade, nada é prioritário, portanto, o que pode ser estratégico? Todavia, as 
entrevistas com os GPS mostraram que existem prioridades dentro de certos programas, 
como por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano há opção prioritária bem 
definida com relação à anterioridade da preparação da infraestrutura urbana para rece-
ber a Copa do Mundo de 2014.

No acompanhamento dos programas finalísticos, a avaliação remete-se a parâmetros 
qualitativos e quantitativos, tanto acerca das atividades físicas como na situação orça-
mentário-financeira. Já os programas de gestão e os encargos especiais recebem o moni-
toramento somente quantitativo de sua conjuntura orçamentária/financeira, devido há 
desnecessidade de explicações por não possuírem metas físicas. 

Portanto, e em suma, o acompanhamento das metas contidas em cada programa fina-
lístico é de responsabilidade de cada órgão, na figura dos Diretores Gerais e, principal-
mente, dos GPS. Os programas de gestão e as obrigações especiais são monitorados pela 
CMA, bem como pelo Tribunal de Contas. Em todos esses instrumentos a SEPL através 
da CMA possui papel principal e fundamental para a organização do PPA. É por meio das 
ferramentas informatizadas, desenvolvidas pela CELEPAR, que o Paraná consegue acom-
panhar e conduzir as alterações orçamentárias e a inserção de novas propostas.
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O PPA 2012-2015 do estado do Paraná apresenta mudanças quanto o seu conteúdo, a sua 
elaboração, o seu monitoramento, comparado aos PPAs anteriores. O plano exibe um con-
teúdo mais detalhado das ações previstas durante o quadriênio, de modo que se constitui 
de apenas uma meta para cada ação e estas se compõe das principais propostas apresen-
tadas no Plano de Governo. Assim, o PPA não se sustenta somente em questões orçamen-
tárias e financeiras, mas, também, na caracterização dos objetivos que se deseja alcançar. 

A implantação do SIGAME contribui para um melhor entendimento das ações e obras que 
estão sendo realizadas no estado, logo se analisa, através do sistema computacional, a situa-
ção que se encontra cada meta traçada no PPA. Esta ferramenta, também, auxiliou a geração 
de relatórios nos GPS, permitindo assim que o monitoramento possa ser realizado cotidia-
namente pelos órgãos e unidades responsáveis por cada programa finalístico e de gestão. 

Essas mudanças nas tecnologias e na construção do PPA ocorreram de maneira a atender 
e simplificar o trabalho, da mesma forma, integrar o planejamento estadual, com a cen-
tralidade na CMA. A pretensão foi deixar o PPA mais abrangente, com as especificações 
necessárias e pertinentes, tendo em vista não se confundir com a LOA que apresenta 
todas as especificidades orçamentárias e financeiras utilizadas pelo Estado. Tal opção, no 
entanto, perdeu a perspectiva da escolha das prioridades programáticas, talvez por ter 
a origem de seu conteúdo em elemento tão sem profundidade para se pensar o Estado 
quanto uma peça de publicidade eleitoral.

Nas entrevistas com os GPS e com a CMA, por um lado, foi possível perceber o grau de sa-
tisfação dos envolvidos com a elaboração e monitoramento do PPA, devido às facilidade 
propiciadas por novas tecnologias. Por outro, não se pode afirmar o sucesso ou fracasso 
do PPA, pois ainda se necessita de um diagnóstico qualificado sobre as ações que estão 
sendo executadas no Estado.

Embora, ainda não se possa fazer a avaliação final das propostas de formulação e acompanha-
mento do PPA, percebe-se uma preocupação em busca do resgate do planejamento para a ad-
ministração pública estadual. Pelo menos se acredita que se conseguiu desvestir o PPA da estru-
tura de plano essencialmente orçamentário, como o haviam transformado no passado recente.

Preocupante, no entanto, é a constatação de que não há estímulo para que ocorra a 
participação da sociedade nos debates de elaboração do PPA. Verifica-se um retrocesso 
político no Estado do Paraná referente às iniciativas de planejamento e gestão participa-
tiva, como havidas durante o mandato do Governador José Richa (pai do atual), durante 
o período de transição democrática da década de 1980. Para o PPA 2012-2015 ocorreu a 
excepcionalidade de uma Audiência Pública no município de Laranjeiras do Sul, por con-
vocação da Comissão Permanente de Orçamento da Assembleia Legislativa.

Na falta de participação popular no planejamento governamental, os articuladores do 
discurso oficial buscam uma brecha democrática no fato de o plano de governo ter sido 
aprovado nas urnas quando a população elegeu o mandatário do Governo do Estado. Se 
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por um lado é indiscutível a legitimidade do governante, por outro lado o eleitor não vo-
tou especificamente no plano de governo que gostaria, apenas eliminou uma alternativa 
menos desejável. A coordenadora oficial do PPA apresenta um discurso oficioso de que o 
Paraná nunca desenvolveu a cultura de participação popular.

Tampouco se encontra no Poder Legislativo as iniciativas para tornar o processo de elabo-
ração do PPA em ação participativa, uma vez que os trabalhos de análise ficam centraliza-
dos na Comissão Permanente de Orçamento. Embora a Comissão cumpra seu papel, insti-
tucional, o interesse de participação na elaboração do planejamento governamental não 
está na cultura parlamentar predominante. De forma geral, considera-se que o PPA é um 
trabalho de responsabilidade para o Poder Executivo apresentar ao escrutínio parlamentar. 
Encerrada a votação o PPA torna-se uma página virada para a grande maioria dos deputa-
dos. Reforçando esta constatação, mencione-se que nenhum dos GPSs entrevistados é pro-
curado por algum parlamentar interessado em saber como vai o monitoramento do PPA.
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