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Completamos, nesse fevereiro de 2022, 5 anos de atividade! A
comemoração vem com reações contraditórias: “Nossa, já? Parece que foi
ontem! Somos tão novos, tanto ainda por fazer...” e “Ufa! Quanta coisa já
fizemos, percorremos um longo caminho, aprendemos tanto,
amadurecemos...”. Mas, ainda bem que não precisamos deliberar e decidir
entre uma e outra, porque ambas refletem nosso jeito de trabalhar na
prática do dia a dia, sem perder de vista o sonho de uma democracia plena.
O ano de 2021 trouxe muitas dúvidas, aflições, mas também muitas
conexões, lições e novas energias. Tivemos mais um ano marcante para
nossa história e fundamental na nossa curta-longa trajetória...

2017-2018
anos dos pilotos com parceiros
pioneiros e confirmação de que
minipúblicos funcionam bem no Brasil.
(MP Mototaxi e MP Lapenna)

2019
ano de integrar o Brasil no mapa
mundial da democracia
deliberativa (Conselho de
Fortaleza/ UNDEF e
newDemocracy, Caso Fortaleza
no relatório OCDE, Internet 1ª
etapa, e tantos outros)

2020
ano de experimentação,
adaptação e busca de
caminhos para a incidência
ReageSP, Internet Etapa final
(relatório), “Na Mídia”,
aprovação NED para o
Programa Decidadania.

2021
ano de multiplicar, disseminar e ganhar novos
adeptos e embaixadores de minipúblicos no
Brasil, como possibilidade real da participação
cidadã informada e propositiva em contextos
diversos e adversos!

DELIBERA BRASIL

Relatório Anual Delibera Brasil 2021

Projetos e Programas
ReageSP,
Minipúblicos
Virtuais
e
Orçamento público territorializado: com
ajuda de Pedro Marin da Tide Setubal e
consultores Fernando Túlio, Bruno Borges e
Flavio Soares desenvolvemos e adaptamos a
metodologia do “Jogo dos Cenários” e em
três meses realizamos com sucesso os
primeiros Minipúblicos virtuais no Brasil
das Subprefeituras de São Miguel Paulista e
Pirituba-Jaraguá.
Carta Minipúblico Pirituba_Jaraguá
Cenário Final Pirituba-Jaraguá.

e Mapa

Carta Minipúblico São Miguel Paulista e Mapa
Cenário Final SMP.
E mais:
Confira alguns depoimentos de quem integrou o
processo, acessando aqui. Leia a Nota Técnica
Cebrap, clicando aqui.

Na etapa de incidência, mantivemos
os grupos de whatsapp dos moradores
participantes e os apoiamos na
inclusão de propostas na plataforma
Participe+ (Programa de Metas e
Orçamento Cidadão), assim como na
apresentação de suas recomendações
para Conselhos Participativos e
Subprefeitos. Seis propostas foram
aprovadas para o Orçamento 2022.
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Programa Decidadania – 1ª Edição
Polo Decidadania, Deliberação cidadã e Advocacy: Foi em meio à
pandemia e aos inúmeros desafios atuais que oito organizações da
sociedade civil que atuam em temáticas diversas passaram pela Jornada
Formativa e conseguiram realizar cinco Minipúblicos on-line em várias
partes do território brasileiro. Feito inédito!
O sonho de compartilhar as práticas do Delibera Brasil e fortalecer o campo de
deliberação no Brasil gerou o Programa Decidadania que contou com o apoio do
National Endowment for Democracy (NED) para se tornar realidade.
O objetivo de promover a participação cidadã informada nos processos de tomada
de decisão pública no Brasil, articulando duas frentes: a constituição de um Polo de
organizações da sociedade civil e a construção colaborativa da visibilidade do
“campo” deliberativo no Brasil aconteceu ao longo de 12 meses, entre 2020 e 2021.

MAPA DOS MINPÚBLICOS

MP: Pagamento dos Serviços
Ambientais hídricos que ajudam
a preservar a Amazônia
Local: Amazonas
Em fase de chamamento.

MP: Tempos de Espera no SUS – O que
propor e como conquistar?
Local: Região Metropolitana de Porto Alegre
(32 municípios)
População representada: 3.851.407 pessoas
18 especialistas no Grupo de Conteúdo
143 pessoas inscritas
40 pessoas sorteadas | 4 oficinas

MP: Direito à Educação na Pandemia
Local: Cidade Baixa em Salvador (14 bairros)
População representada: 12.604 estudantes pela
Rede Municipal de Educação
7 especialistas no Grupo de Conteúdo
116 pessoas inscritas
30 pessoas sorteadas | 7 oficinas

MP: Direito ao Ensino dos
Estudantes durante
o Período Pandêmico
Local: Belo Horizonte (2 escolas e
1 associação)
5 especialistas no Grupo de
Conteúdo
65 pessoas inscritas
39 pessoas sorteadas | 4 oficinas
MP: Políticas Culturais em Belo Horizonte
Local: Belo Horizonte
8 especialistas no Grupo de Conteúdo
88 pessoas inscritas
31 pessoas sorteadas | 2 oficinas

E mais:
Confira o relatório narrativo desse processo em formato de
revista eletrônica, clicando aqui.
Ouça também o nosso podcast Decidadania, clicando aqui.
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Minipúblico Orla Viva, Deliberação cidadã
e Ação Legislativa: com muita satisfação
voltamos ao nosso “berço” Ilhéus para
realizar a primeira experiência brasileira de
Deliberação Cidadã em parceria com o Poder
Legislativo.
O Minipúblico “Orla Viva” foi convocado para fazer
uma recomendação cidadã para a revitalização da
orla da praia da Avenida Soares Lopes. Uma
iniciativa da Comissão Especial sobre a
Urbanização da Avenida Soares Lopes, da Câmara
Municipal de Ilhéus, com apoio dos Institutos
Arapyau e Nossa Ilhéus.
E mais:
Assista a entrega da Carta de Recomendações
durante Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de Ilhéus, clicando aqui.
Leia matéria sobre a parceria entre Câmara de
Ilhéus e Delibera Brasil, clicando aqui.

E mais:
Leia a íntegra da matéria
local, clicando aqui.

Deliberação
Cidadã
e
Mudanças
Climáticas em Piracicaba: com apoio do
Mandato Coletivo (PV) e do Imaflora
realizamos a Oficina Minipúblico e
Agenda de Mudança Climática na Escola
do Legislativo e levamos para a Comissão
Municipal
de
Mudanças
Climáticas
(Comclima) a sugestão de encaixe de
Minipúblicos nos processos participativos
do Plano de Ação Climática de Piracicaba.
A proposta foi bem acolhida e avançou para o uso
da deliberação cidadã no processo de definição
de prioridades a cada Plano Bienal de Ação
Climática.

Assembleia Global e Cop26: Pela
primeira vez na história aconteceu uma
Assembleia Cidadã Global para deliberar
e fazer recomendações que já foram
apresentadas na COP26, conferência
mundial sobre mudanças climáticas.
Foram 100 pessoas do mundo todo,
selecionadas
por
sorteio,
com
perfil
representativo da população mundial. O
Delibera Brasil faz parte desse movimento e
apoiou o grupo de idioma Português
(localidades Recife, Goiânia, Uberlândia e
Pebane-Moçambique). Confira o depoimento
dos integrantes, clicando aqui.

Atuação em Fóruns e Redes
PACTO PELA DEMOCRACIA:
Seguimos colaborando com mais de 150 organizações que atuam em rede na
defesa da democracia e causas da sociedade.

RAC (REDE ADVOCACY COLABORATIVO):
Colaboramos como organização convidada na construção de campanhas de
advocacy voltadas para a participação cidadã. Em 2022, o Delibera Brasil passará a
integrar formalmente a rede.

DEMOCRACY R&D E AMÉRICA LATINA:
RAC (REDE ADOCACY

Continuamos as reuniões regulares com nossos colegas latino-americanos nesse
COLABORATIVO):
grupo criado por nossa sugestão e que já se mostra um excelente espaço de
aprendizado e colaboração.
DELIBERA BRASIL 05

Relatório Anual Delibera Brasil 2021

RAC (REDE ADOCACY

DECIDADANIACOLABORATIVO):
E DEMOCRACY R&D:
Em 2021 o Delibera Brasil organizou duas
atividades
com
colegas
da
rede
internacional de democracia deliberativa,
no âmbito do programa Decidadania:
Webnário Sorteio para Democracia com
Brett e o Workshop Polo + DR&D.

POLITIZE!:
A parceria se fortaleceu quando o Politize! aceitou ser Membro do Painel
Consultivo do Polo Decidadania. Juntos já demos visibilidade para a metodologia
de minipúblico com a publicação de um artigo no site deles e de palavras-chaves do
"dicionário" do minipúblico nas redes sociais deles. Além disso, fizemos um
Workshop com a Rede de Embaixadores - incluindo experiência simulada de
minipúblicos - e inclusão de conteúdo sobre minipúblico no material das
formações realizadas pelas Embaixadas.

GOVERNO ABERTO:
Em janeiro de 2021 o Delibera Brasil se candidatou e foi eleito para uma das vagas
da sociedade civil no Fórum de Gestão Compartilhada, para trabalhar na
formulação, implementação e monitoramento do 3o Plano de Governo Aberto da
Cidade de São Paulo (2022-2024). Os Planos fazem parte do compromisso da Cidade
de São Paulo com a Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership OGP). O FGC é paritário, sendo composto por oito representações da sociedade civil
e oito do Poder Executivo Municipal. Após intensa atividade na fase de Cocriação,
estamos agora contribuindo diretamente no grupo de trabalho para
implementação e monitoramento do Compromisso 2: Fortalecer o engajamento da
população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.
Em Novembro fomos convidados pela gestora Valdênia Souza, da Diretoria de
Transparência e Controle Social da CGU para gravar um vídeo sobre Minipúblicos e
Governo Aberto, assista clicando aqui.
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Destaques na Mídia

Fomos agraciadas com uma belíssima e
completa matéria na edição de Junho da
Revista Cláudia, pela jornalista e editora
Isabella D'Ercole: "Você Decide", leia a
íntegra aqui.

E também “ganhamos” esse podcast
brilhante sobre Democracia Deliberativa
e Participação Cidadã por Gabriela Mayer,
no Elas com Elas da Band News
FM...Episódio #99, ouça aqui.

Em
Setembro
começamos
uma
colaboração regular como articulistas do
Canal Futura, com artigo mensal na
pauta de Democracia e Participação
Cidadã. Acesse o primeiro da série
clicando aqui.

Ao longo do ano, fizemos também
produções audiovisuais para o youtube do
Delibera, confira aqui. E saímos em
muitos veículos, acesse aqui.

"Para além desse conhecimento, estivemos em contato com outras
organizações que levaram essa metodologia para suas
comunidades e espaços de incidência, essas experiências
concretas mostraram o potencial da deliberação cidadã em um
contexto que é permeado pelo autoritarismo. Nos inspiramos no
esforço e resultados que nossos colegas alcançaram."

Foi um processo bastante democrático e
muito bem organizado.
Luísa Silva Rafacho, integrante do
Minipúblico de Pirituba-Jaraguá.

Amanda Faria de Lima, Instituto Governo Aberto

(...) estou saindo muito satisfeito por ter
participado deste Minipúblico. Foi um
verdadeiro exercício de democracia
participativa e propositiva. Muito bom conhecer
gente nova e massa!
Ângelo Dias, 36 anos - Região Nordeste de BH Participante MP Políticas Culturais em BH

Eu também estou muito contente por participar, gerar
mais amizade, fortalecimento, criatividade. Porque
nesse país, nessa comunidade, precisamos nos unir
para ficar mais fortalecidos [...]. Esses políticos só
vão nos respeitar quando a gente for comunidade
organizada.
Núbia Souza, integrante do MP Direito à
Educação na Pandemia

“O Brasil tem causado uma tristeza gigantesca em nós, e diante do
contexto e pouca possibilidade de ação. A gente acaba descobrindo
que não é só a falta de recurso financeiro, tem outras faltas que tem
nos atingido muito mais. Então conseguir executar e mobilizar
pessoas dos microterritórios das cidades em torno dessa causa, com
uma ação propositiva, diante do contexto de destruição, o Minipúblico
se faz uma ação muito grandiosa e super relevante.”
Dú Pente, Movimentação Juventude Negra Política

Segundo a Dra. Evelinda Trindade, integrante do
Grupo de Conteúdo, “o Minipúblico pode e deve
influenciar a educação da população em geral para
que com a pressão popular se construam maneiras e
vozes diferentes e que possam mudar a prática.”
Dra. Evelinda Trindade, integrante do Grupo
de Conteúdo Tempos de Espera do SUS

"O que mais me impressionou foi o "furar bolhas".
Trabalhando há um tempo nesses processos de formação e
discussão, foi a primeira vez que acompanhei pessoas com
vivências tão distintas discutindo sobre um assunto em
comum. E isso mexe com a gente. Nós que trabalhamos em
organizações da sociedade civil, ficamos nessa busca,
anseio, de romper esses bloqueios para não ficarmos
imersos entre os mesmos grupos. Foi gratificante ter
acompanhado esse projeto e as vidas que ele impactou."
Mariana Evaristo, IPAD

Curta e siga nossos canais:

Fale com a gente: coletivo@deliberabrasil.org / +55 11 94532 4019

