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Delibera Morato: Assembleia 
Cidadã pelo Clima
Moradores de Francisco Morato (SP) reúnem-se para 
analisar e propor soluções a questões como destinação 
do lixo doméstico e de entulhos da construção civil



Ouça o podcast Delibera Morato, clique aqui!
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ATENÇÃO!

Confira esta e outras publicações
sobre o Programa Decidadania.

https://www.youtube.com/watch?v=_25A5xRGlxA&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=_25A5xRGlxA&t=235s


As mudanças climáticas são um desafio atual que
enfrentamos ao redor do mundo. Essas mudanças
estão associadas com a emissão de gases do
efeito estufa, o aumento da temperatura e também
a ocorrência de vários eventos naturais extremos
como secas intensas, escassez de água, incêndios
severos, aumento do nível do mar, inundações,
derretimento do gelo polar, tempestades
catastróficas e declínio da biodiversidade. Essas
mudanças afetam diretamente nossas vidas e
algumas pessoas acabam sendo mais vulneráveis
aos seus efeitos que outras.
Porém, apesar da emergência da situação, existem
medidas que podemos tomar, globalmente,
nacionalmente e localmente, para buscar diminuir a
ocorrência da mudança climática e nos adaptar aos
seus efeitos. O programa Decidadania: o clima na
pauta legislativa é uma delas. A iniciativa objetiva
promover o diálogo entre a população e o poder
público municipal com foco na agenda climática,
permitindo que os cidadãos influenciem na criação
de projetos de lei e políticas públicas nas suas
cidades. Nesta edição especial da Revista do
Programa, conheça a Delibera Morato, Assembleia
Cidadã realizada em Francisco Morato (SP) que
trouxe recomendações sobre o saneamento básico
do município.

Boa Leitura!

EDITORIAL

As mudanças 
climáticas são um 
desafio atual que 

enfrentamos ao 
redor do mundo. 

Conheça  as 
contribuições da 

Delibera Morato: A 
Assembleia pelo 

Clima de Francisco 
Morato (SP)

DECIDADANIA 03



População de Francisco Morato (SP), especialistas, dirigentes 
públicos e legisladores analisam e propõem medidas para 
gestão de lixo e outros resíduos sólidos, com impactos para 
saúde e meio ambiente.

[ASSEMBLEIA CIDADÃ]
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Delibera Morato: Como construir um 
saneamento básico acessível a todos(as)?

Deslizamentos de terra, transbordamento de
rios, alagamentos, descartes irregulares de
resíduos sólidos. Francisco Morato, cidade da
Grande São Paulo, possui uma história marcada
por tragédias. A precariedade no saneamento
básico está altamente associada ao
agravamento dos efeitos das alterações
climáticas nos territórios mais vulneráveis.
Assim, a Assembleia Cidadã de Francisco
Morato se propôs a responder à pergunta: Como
construir um saneamento básico acessível a
todos (as)? A deliberação teve foco na
discussão da política de resíduos sólidos dentro
do vasto universo de saneamento básico. Foi
liderada pela Prefeita Renata Sene e o Vice-
Prefeito Ildo Gusmão, em diálogo com a
Comissão de Meio Ambiente da Câmara
Municipal, assim como especialistas no tema.
Muito mais do que água potável e esgoto
sanitário, o saneamento básico é um conjunto
de serviços fundamentais para o
desenvolvimento socioeconômico de uma
região que envolve também limpeza urbana,
drenagem urbana, manejos de resíduos 

Região Metropolitana 
de São Paulo

Área total 49,164 km²

População total (estatísticas
IBGE/2019)
175 844 habitantes

Tornou-se município em
1965, quando se emancipou
de Franco da Rocha.

http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
http://www.franciscomorato.sp.gov.br/
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sólidos e de águas pluviais. Inclusive, é um
direito garantido pela Constituição Federal
Brasileira e instituído pela Lei no.
11.445/2007.
Para ajudar a enfrentar problemas como
esse, a Organização das Nações Unidas
(ONU) criou a Agenda 2030, que contém os
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Comprometido com essa
pauta, o municípios de Morato aprovou
aprovou a lei 3041/2019, que adota a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas (ONU)
como diretriz de políticas públicas em
âmbito municipal. O ODS 6 visa garantir a
universalização do acesso à água e
saneamento para todos até 2030.
Observando os pilares da política de
saneamento municipal, aparece como
grande problemática o déficit da gestão de
resíduos sólidos.Embora já exista a coleta
regular de lixo no município, que faz a
recolha do lixo doméstico, falta informação e
conscientização quanto ao descarte e
manejo correto dos resíduos. Muitas vezes, o
lixo é separado e acaba indo para o aterro.
Assim como também, faltam instrumentos
reguladores, leis e medidas do poder público
importantes para que essa área atenda toda
a população de maneira eficiente. 

Depois de decidido o tema que seria tratado
na AC Delibera Morato,  a equipe organizadora
convocou o  Grupo de Conteúdo (fórum de
especialistas convidados a interagir com a
Assembleia Cidadã, com a finalidade de
promover uma visão compreensiva do
contexto de deliberação: perspectivas e
argumentações diferentes entre si, ou até
antagônicas) que contribuiu na validação da
pergunta guia "Como construir um
saneamento básico acessível a todos (as)?"
além de trazer diferentes perspectivas para a
discussão. A lista de pessoas convidadas
contou com 40 nomes e foram realizados dois
encontros nos quais se discutiu sobre as
alternativas e propostas para as politicas de
saneamento e gestão de residuos sólidos que
seriam encaminhadas para deliberação.

[ASSEMBLEIA CIDADÃ]

COMO ACONTECEU?

Assista a íntegra:

1ª Reunião do Grupo de Conteúdo de 
Francisco Morato - SP, clique aqui.

2ª Reunião do Grupo de Conteúdo de 
Francisco Morato - SP, clique aqui. 

Lançamento Assembleia Cidadã 
Delibera Morato, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=QmvVPmoB4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=QmvVPmoB4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=QmvVPmoB4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=a49tauXsmug
https://www.youtube.com/watch?v=a49tauXsmug
https://www.youtube.com/watch?v=a49tauXsmug
https://www.youtube.com/watch?v=a49tauXsmug
https://www.youtube.com/watch?v=XUyLQcBXFdw&t=561s
https://www.youtube.com/watch?v=XUyLQcBXFdw&t=561s
https://www.youtube.com/watch?v=XUyLQcBXFdw&t=561s


Idade 

Gênero

Quantas pessoas moram na
casa? ____________________

Tem crianças de até 10 anos
morando com você?
( ) Sim ( ) Não

Qual religião:

Sua cor/ raça/ etnia você se declara:

Escolaridade (até que série cursou ou
está cursando)

sua

Ocupação:

Sua renda familiar (considere os
rendimentos, incluindo bolsa família, de
todos os moradores)

Você já participou alguma vez de
atividade ou iniciativa, sozinha(o) ou
junto com outras pessoas, para conhecer
ou discutir projetos ou propostas da
Prefeitura ou outro órgão público? 

( ) Preta
( ) Branca
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela

( ) 16 - 17 anos
( ) 18 - 21 anos 
( ) 22 - 24 anos
( ) 25 - 39 anos
( ) 40 - 59 anos 
( ) 60 anos ou mais

( ) Homem
( ) Mulher
( ) LGBTQIA+
 ( ) Não Binário
( ) Prefiro não declarar

( ) Até 5º ano (ou4ª série antiga) (
) Até 9 ano (ou 8ª série antiga) ( )
Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Ensino Superior
( ) Pós Graduação

( ) Católica
( ) Evangélica 
( ) Judaica
( ) Candomblé 
( ) Umbanda
( ) Espírita 
( ) Evangélica 
( ) Não tem religião
Outra: ___________________________________

( ) Sim, participou
( ) Não, nunca participou

( ) Até R$ 1200,00 
( ) Mais de R$ 1200 até R$ 2400 (
) Mais de R$ 2400 até R$ 3600 (
) Acima de R$ 3600
( ) Prefiro não responder

Nome:_____________________________________________________________________________________
Endereço: Rua ___________________________________ Número _____ CEP |__|__|__|__|__|- |__|__|
E-mail: _____________________________________________________@_____________________________
Telefone: ( ) _________________________ Whatsapp ( ) Sim ( ) Não

( ) Trabalho formal (carteira assinada)
( ) Trabalho informal em casa 
( ) Trabalho informal fora de casa 
( ) Microempreendedor individual (MEI) (
) Empresário(a) (PJ)
( ) Estagiário(a) 
( ) Estudante
( ) Dona de casa/aposentado(a)
( ) Desempregado(a)
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PARABÉNS PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

Declaro que autorizo a utilização dos dados pessoais
espontaneamente aqui declarados neste formulário para
seu uso exclusivamente na Assembleia Cidadã de Francisco
Morato, para que seus realizadores possam selecionar
participantes, traçar seus perfis e entrar em contato através
do telefone e e-mail fornecidos no período de duração do
projeto, entre 10/08/22 e 30/03/2023, quando todos os
dados sensíveis aqui fornecidos serão excluídos. Nos
responsabilizamos sobre a manutenção de medidas de
segurança, técnicas e administrativas para fins de proteger
os dados pessoais cedidos. As autorizações estabelecidas
nesta declaração de consentimento se dão sem prejuízo
dos demais direitos, princípios e garantias estabelecidas
pela Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
( ) Sim, autorizo

Assembleia Cidadã pelo Clima - Delibera Morato
Saneamento Básico na Pauta Climática
Como construir um saneamento básico acessível a todos(as)?

 Prezado(a) Moratense 

 

Renata Torres de Sene 

A assembleia cidadã trará uma variedade de pessoas de toda Francisco Morato, para ouvir evidências 
e produzir um plano de ação para alcançar um sistema de qualidade de vida a partir dos pilares do
saneamento básico, promovendo soluções acessíveis quanto ao descarte de resíduos e esgotamento
sanitário correto, pois falar de saneamento é muito mais que água e esgoto, é falar sobre a construção de
uma comunidade estruturada e segura, com oportunidades para a vivência de maneira igualitária no que diz
respeito ao acesso dos sistemas básicos de saúde, educação, social, econômico e outros. 

 
Tenho a satisfação de convidar oficialmente o(a) senhor(a) ou qualquer morador desta residência, acima 

de 16 anos, que tenha interesse e disponibilidade, para se registrar e ter a oportunidade de participar da 

Sua casa foi uma das 2 mil sorteadas entre 51 mil que possuem cadastro no banco de dados da
Prefeitura para receberem esse convite e se registrarem (VER CONVITE ANEXO). Após o encerramento de 

registro de interessados, haverá uma nova etapa em que 40 moradores registrados serão selecionados 
através de Sorteio Cidadão a ser realizado no dia 31/08/2022 às 18h na Praça Juvenal Hartmann – Centro 

“em frente à estação CPTM”, de todos os elegíveis registrados, também será transmitido nas redes da 
Prefeitura. 

As sessões da Assembleia Cidadã acontecerão de setembro a outubro com alimentação gratuita 
e ajuda de custo para os participantes. Ao final das atividades a Assembleia Cidadã entregará para a 
Prefeitura e Câmara de Vereadores suas recomendações. A Prefeitura assume compromisso de avaliar e 
comunicar publicamente, até 90 dias após recebimento, a viabilidade e encaminhamentos para colocar em 
prática o que foi deliberado. 

A Assembleia Cidadã pelo Clima - Delibera Morato será realizada no âmbito do programa Decidadania: 
o clima na pauta legislativa. Francisco Morato foi um dos três municípios selecionados, entre mais de 40 
inscritos de todo o Brasil, para implementar essa inovação democrática. 

Uma oportunidade única para que você, em conjunto com outras(os) moradoras(es), venham 
democraticamente ajudar a decidir os melhores caminhos para nosso município. 

Conto com seu interesse e desejo boa sorte no Sorteio Cidadão! 

Assembleia Cidadã pelo Clima - Delibera Morato: Como construir um saneamento básico acessível a todos (as)? 

É fácil registrar seu interesse em ser membro da Assembleia Cidadã Delibera Morato: 

Pessoas com 16 anos ou mais, que moram nesse endereço, podem registrar seu interesse pelo WhatsApp 11 44898900 
ou depositando o formulário anexo preenchido em uma urna na unidade básica de Saúde mais próxima, até domingo 
dia 21 de agosto de 2022 

Como funciona uma Assembleia Cidadã? 

O que é a Assembleia Cidadã Delibera Morato 
Como construir um saneamento básico acessível a todos (as)? 

[ASSEMBLEIA CIDADÃ]
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Um ponto que merece destaque na Delibera
Morato, foi que pela primeira vez no Brasil, o
chamamento foi feito através do envio de
convite por correio. A partir de uma lista de
domicílios de toda cidade, foram sorteados
aleatoriamente, no dia 11 de agosto, 2 mil
domicílios que receberam, via correios, uma
carta convite com todas as informações
sobre a Delibera Morato e, também, um
formulário de inscrição, que deveria ser
preenchido e depositado nas urnas
espalhadas nos postos de saúde da cidade,
ou ainda fazer a inscrição por um formulário
online.

Carta Convite, formúlario e envelope.



Esta etapa contou ainda com o recrutamento
de porta em porta, realizado por alunos do
ETEC, que voluntariamente participaram de
um treinamento e da ação em si. O
recrutamento foi reforçado com divulgação
em redes sociais, outdoor e carro de som
pela cidade.

DECIDADANIA 07

[PROGRAMA]

Ouça o carro de som chamando 
moratenses de vários bairros para 
participarem da Assembleia 
Cidadã, clique aqui.

Confira a lista das Publicações 
realizadas sobre a Assembleia 
Cidadã Delibera Morato, 
clique aqui. 

https://youtube.com/shorts/iEwwGkRPjxk?feature=share
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf
http://deliberabrasil.org/wp-content/uploads/2023/02/PublicacoesMidias_Revista-Decidadania-Delibera-Morato-1.pdf


Assista a íntegra:
Sorteio dos Cidadãos, clique aqui. 

Assista a íntegra:

1º Sessão AC pelo Clima, clique aqui.

2º Sessão  AC pelo Clima, clique aqui.

3º Sessão  AC pelo Clima parte 1, clique aqui.

3º Sessão AC pelo Clima parte 2, clique aqui.

3º Sessão AC pelo Clima parte 3, clique aqui.

4º Sessão  AC pelo Clima, clique aqui.

5ª e última Sessão  AC pelo Clima, clique aqui.

Cinco sessões da Assembleia Cidadã com
40 participantes aconteceram
presencialmente, todas aos sábados, entre
08 de outubro e 12 de novembro. Os
encontros contaram com a participação
atenta de todos os envolvidos. 
As primeiras discussões apontaram para
dois eixos básicos da deliberação: 1. Resíduo
da Construção Civil; 2. Coleta Seletiva e
Reciclagem.

[ASSEMBLEIA CIDADÃ]
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O Sorteio para compor a Delibera Morato
aconteceu no final de setembro, na Câmara
Municipal, ao vivo, com a presença dos
inscritos no processo. Os 30 interessados
cujos domicílio tinham sido sorteados
previamente já estavam com suas vagas
garantidas. Para completar o grupo 30
moradores foram sorteados entre os
inscritos online, sendo 10 novos membros e
20 suplentes. “A gente discutiu sobre saneamento 

básico, que na minha cabeça era só sobre 
água e esgoto porque a gente fica no 
senso comum. Mas, a gente percebe que 
saneamento básico vai muito além disso. 
Se trata do resíduo da construção civil, 
dos resíduos tirados dos rios em 
momentos de cheias de chuvas.” 
Danilo Sanches (participante da AC)

RECOMENDAÇÕES CIDADÃS

https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=iFWOFFupGTY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=XLAaL28DYTM
https://www.youtube.com/watch?v=XLAaL28DYTM
https://www.youtube.com/watch?v=XLAaL28DYTM
https://www.youtube.com/watch?v=XLAaL28DYTM
https://www.youtube.com/watch?v=gga390S4_EQ
https://www.youtube.com/watch?v=gga390S4_EQ
https://www.youtube.com/watch?v=L3f8tXOvDm0
https://www.youtube.com/watch?v=L3f8tXOvDm0
https://www.youtube.com/watch?v=NpIGPrW6rYs
https://www.youtube.com/watch?v=NpIGPrW6rYs
https://www.youtube.com/watch?v=NpIGPrW6rYs
https://www.youtube.com/watch?v=NpIGPrW6rYs
https://www.youtube.com/watch?v=cwDJwRgmG88
https://www.youtube.com/watch?v=cwDJwRgmG88
https://www.youtube.com/watch?v=cwDJwRgmG88
https://www.youtube.com/watch?v=cwDJwRgmG88
https://www.youtube.com/watch?v=cwDJwRgmG88


[PROGRAMA]

Na manhã da última sessão, o vice-prefeito
Ildo Gusmão e o vereador Agnaldo Vidali,
juntamente a cinco membros da
administração pública do município,
explicaram as ações que seriam tomadas a
partir dali, bem como os ajustes no
documento que eles avaliaram como
necessários para avançar com a
implementação das recomendações da
Assembleia de Cidadãos (uma versão
preliminar do Relatório da AC tinha sido
tratada na semana anterior). À tarde, os
participantes deliberaram sobre as
alterações finais e aprovaram o relatório de
recomendações. No dia 30 de novembro, em
uma coletiva de imprensa, os resultados
finais da Assembleia Cidadã foram
apresentados, o evento contou com a
presença de autoridades como a prefeita
Renata Sene, representantes de Delibera e
ICLEI, bem como de um grupo de
participantes da Assembleia Cidadã.
Entre as recomendações da Assembleia
estão a construção de uma Usina de
Reutilização de Resíduos de Construção Civil
em Francisco Morato para servir a região; a
regulamentação do Serviço de Descarte de
Resíduos de Construção; apoio às
Cooperativas de Reciclagem, por meio da
implementação de coleta seletiva e com a
valorização e regulamentação das atividades
de catadores e de caçambeiros.

Leia a íntegra do Relatório 
de Recomendações, clique aqui.

Assista vídeo com a Prefeita Renata 
Sene contando e mostrando como foi o 
processo, clique aqui.

Assista a íntegra da Coletiva de 
Imprensa, clique aqui.

https://drive.google.com/file/d/12rYFpypJY7bDsGNK_bO7AXUoTQsSFBBY/view
https://drive.google.com/file/d/12rYFpypJY7bDsGNK_bO7AXUoTQsSFBBY/view
https://drive.google.com/file/d/12rYFpypJY7bDsGNK_bO7AXUoTQsSFBBY/view
https://drive.google.com/file/d/12rYFpypJY7bDsGNK_bO7AXUoTQsSFBBY/view
https://www.youtube.com/watch?v=uB9qgYt2tZo
https://www.youtube.com/watch?v=uB9qgYt2tZo
https://www.youtube.com/watch?v=uB9qgYt2tZo
https://www.youtube.com/watch?v=uB9qgYt2tZo
https://www.youtube.com/watch?v=uB9qgYt2tZo
https://www.youtube.com/watch?v=G_ASqa_vxhk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G_ASqa_vxhk&t=1s


Confira algumas das notícias sobre a Delibera Morato. Clique na imagem.

[REPERCUSSÃO]

10   WWW.DELIBERABRASIL.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=fNyIxEq7yYY&t=14s
https://revistaforum.com.br/movimentos/2022/9/28/mulheres-de-sp-querem-participar-mais-que-homens-de-deliberaes-politicas-publicas-124059.html
https://www.instagram.com/p/ClmyMi0pTXZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.ocafezinho.com/2022/10/21/assembleia-cidada-avanca-em-sao-paulo-pernambuco-e-bahia-tambem-vao-ouvir-populacao-em-deliberacoes-coletivas/
https://pactodealcaldes-la.org/pt-br/assembleia-cidada-pelo-clima-entrega-relatorio-com-recomendacoes-em-francisco-morato-membro-do-pacto-no-brasil/
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[ENTREVISTA]

Como foi a sua experiência com a 
implementação da Assembleia Cidadã: 
Delibera Morato?
Para nós, da cidade de Francisco Morato, foi 
uma grande surpresa quando recebemos o 
contato do Delibera Brasil contando que 
tínhamos sido selecionados para 
implementar a Assembleia Cidadã. Foi um 
momento muito importante para a cidade de 
Francisco Morato, principalmente porque 
nós tínhamos acabado de passar por uma 
situação de crise gigantesca, de muita 
chuva, no mês de janeiro de 2022. Isso 
estava muito aflorado nos nossos corações, 
tínhamos montado abrigo para recepcionar 
as famílias, foram aproximadamente 27 
famílias, mais de 99 pessoas que ficaram 
sem ter para onde ir. Naquele momento 
havia mais de 570 famílias fora de suas 
casas, com solicitação deauxílio-abrigo e de 
mudança; foi muita coisa acontecendo ao 
mesmo tempo na nossa cidade. Então, ter a 
oportunidade de trazer a discussão da pauta 
climática para Francisco Morato de forma 
mais ampla foi algo grandioso. Nós já 
tínhamos algumas experiências aqui na 
cidade de diálogo com a população, a
exemplo do PPA Participativo que 
aconteceu em 2017, e a gente acreditava 
poderia se aproximar um pouco disso, mas 
ao viver a experiência da assembleia a gente 
percebeu que é algo muito maior que isso.  

Ildo Gusmão, vice-prefeito de 
Francisco Morato, conta sobre a 
experiência com a Assembleia Cidadã

Como foi observar os cidadãos na tomada 
de decisão?
Primeiramente, pela dinâmica como é 
construído o diálogo com o cidadão até 
chegar as sessões de deliberação é um 
processo muito rico. Ter várias pessoas 
falando sobre a cidade que nós vivemos, 
provenientes de todos os pontos; não 
somente de uma área. Vai muito ao encontro 
do que a nossa prefeita mesmo defende, ela 
não pensa a cidade considerando apenas um 
território porque não é a mesma situação de 
políticas públicas de atendimento. As 
pessoas têm situações distintas em bairros 
diferentes e distantes. Além disso, foi muito 
importante também o cuidado para compor 
o grupo com pessoas diversas observando 
gênero, idade, ocupação profissional, 
escolaridade e localidade. Quando a gente 
para para ouvir cada uma dessas pessoas, 
temos uma discussão muito rica, cada um 
com seu ponto de vista agregando para o 
todo. Tínhamos pessoas de diversos 
conhecimentos, algumas mais tímidas, 
outras conseguiram se soltar um pouco 
mais, mas a construção dessa pauta nesse 
diálogo foi se tornando maior e as pessoas 
foram dialogando e trazendo o sentimento e 
o seu pensamento. Para nós gestores 
públicos foi muito importante, porque a
gente saber o que tem que fazer para cidade 
é uma coisa, afinal nós somos pagos para 
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trabalhar para cidade, estamos cumprindo 
nossa obrigação, nossa função, mas ver a 
população engajada pensando na cidade é 
outra coisa, é um ato de cidadania único. A 
população dialogou e construiu propostas 
considerando o contexto regional, pensando 
de que maneira não somente a cidade de 
Francisco Morato, mas também como as 
demais cidades vizinhas poderiam colaborar
para que isso pudesse surtir uma transfor- 
mação na região. Não é possível colocar 
uma cúpula na cidade de Francisco Morato, 
trazer essas questões para o debate para 
esse tipo de discussão foi importantíssimo.

Tendo como base sua trajetória profissional, 
qual a diferença da Assembleia Cidadã para
outro tipo de participação?
Olha, tenho experiência de ter sido do 
legislativo como vereador por um mandato, 
de 2017 a 2020, e [incluir a participação 
cidadã] na pauta legislativa é 
importantíssimo para pensarmos as leis e de 
que forma as cidades podem se proteger 
não só nos dias de hoje, mas para que se 
torne perpétuo. Eu, enquanto vereador, 
nunca tinha tido uma experiência como essa 
da Assembleia [Cidadã], já tive a de 
participar de um PPA Participativo, que foi 
muito bacana. Eu sou nascido em Francisco 
Morato, tenho 44 anos e [até então] nunca 
tinha participado de um PPA Participativo 
porque nunca tive informação enquanto 
munícipe da construção de planejar e 
escolher sobre o que eu desejava para 
minha cidade durante 4 anos. Na época, não 
se tinha uma preocupação de engajar e 
chamar os munícipes para essa 
participação. Para mim, já foi uma 
experiência maravilhosa lá atrás participar 
do PPA. Mas, nas Assembleias Cidadãs nós 
temos um processo para selecionar as 

pessoas, que optam por estar ali participando. 
Foram 2 mil cartas enviadas para as casas de 
moradores que foram sorteados através do 
cadastros na prefeitura, tudo de forma muito 
clara e muito transparente com gravação de 
vídeos aberta para todos. Essa forma de fazer 
é muito diferente.

Quais os principais benefícios de 
implementar uma Assembleia Cidadã? 
Toda a construção em relação ao 
entendimento de enxergar a cidade de forma 
ampla e não somente os setores ou bairros. 
Primeiramente, a gente dividiu a cidade em 
partes, porque a gente tem que ouvir todos 
os locais. A gente teve a diversidade 
entre as pessoas foram diversas etnias, 
idades e ocupações profissionais. A forma 
com a gente fez isso foi muito dinâmica, 
ao mesmo tempo que tínhamos pessoas 
inscritas através das cartas a gente abriu 
um segundo sorteio para pessoas se 
inscreverem através de um formulário 
online e a gente conseguiu ter um grupo da 
população muito representativo. Além disso, 
tinham ainda pessoas idosas e com um pouco 
de deficiência auditiva e todos eles se sentiram 
participantes, se enxergando na construção do 
debate dos temas que foram trazidos, isso foi 
muito bacana. Essa construção da 
metodologia é diferente porque ela nos traz um 
conhecimento ampliado. Francisco Morato 
passou por um processo de mentoria, em todo 
momento nós nos sentimos mesmo sendo 
treinados e preparados para promover outras 
discussões em outras Assembleias como a 
que foi trazida pelo Delibera Brasil.

Quais foram seus maiores aprendizados com 
esse processo? Teve algo que te 
surpreendeu?
Uma das experiências bem bacanas que a 
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gente teve com esse projeto da Assembleia 
Cidadã, foi o momento que precisávamos fazer 
uma busca ativa de algumas pessoas para 
participarem da Assembleia, e a gente foi até a 
ETEC  (Escola Técnica Estadual). Nós 
começamos com uma sala com quase 100 
alunos, muitos deles não podiam participar, 
outros não gostariam de participar e muitos 
deles participaram ativamente até da 
construção das perguntas que eles fariam na 
abordagem de porta em porta. Estar ao lado 
desses alunos, a forma como a ETEC nos 
recepcionou e a forma como eles enxergaram 
esse projeto foi muito bacana. Esse movimento 
trouxe bastante proximidade, tanto que hoje 
esses alunos já nos perguntam como está o 
processo. Mesmo não estando dentro da sala 
deliberando sobre os assuntos pautados, eles 
quererem saber como está a continuidade 
desse projeto. São adolescentes de 14 a 16 
anos que estão interessados em saber o que 
está acontecendo com pauta climática da 
cidade. Também, um dos grandes pontos na 
construção de todo esse processo foi o 
envolvimento de todas as Secretarias, o 
levantamento de dados, porque a gente 
precisou de muitas informações para o debate, 
nós tínhamos um grupo de interessados, nós 
tínhamos um grupo de especialista. Foi um 
grande norteador, trazer essas pessoas para 
esse diálogo. Uma outra coisa também, foi 
[perceber] como estar na mesma mesa 
discutindo temas torna nosso diálogo mais 
amplo. Por exemplo, a cidade tem um trabalho 
muito forte [de participação], até mesmo 
através da prefeita com os conselhos 
municipais; sempre dialogamos muito com eles 
sobre diversos temas, mas depois dessa 
experiência dialogamos muito mais.

Você deseja fazer outras Assembleias 
Cidadãs em Francisco Morato? Já tem 
algum tema em mente? Acha que após a 

participação no Decidadania a equipe se 
sente pronta para realizar uma Assembleia 
Cidadã autonomamente?
Hoje nossa cabeça está fervendo em relação 
a outros temas. Um dos primeiros que a gente 
pensa em desempenhar aqui na cidade com 
uma Assembleia Cidadã é o trânsito, um 
grande desafio, além da questão da auto 
escola, no que diz respeito a um local para 
realizarem as aulas e que impacta o dia a dia 
dos moradores. Hoje nós temos um viaduto e 
estamos caminhando para a construção de 
um segundo, entendo que trabalhar essa 
dinâmica de trânsito em Francisco Morato é 
uma pauta importante para discutir. Hoje nós 
temos uma equipe de pessoas capacitadas e 
formadas pelo Delibera e que pode executar 
esse projeto.

Como gestor público, o que você considera 
ser a maior dificuldade para implementar, ao 
menos parcialmente, as recomendações 
cidadãs? 
Um dos grandes desafios para 
implementação dos temas debatidos é a 
questão de orçamento. Outra coisa que a 
gente acaba ficando travado é em relação aos
prazos. Eu venho do setor privado, sou 
formado em gestão empresarial e fiz gestão 
pública para conhecimento da atuação, e um 
ponto na esfera pública importante são todos 
os prazos. Por mais que a gente queira 
caminhar mais rápido, tudo tem prazo. Por 
isso, eu de imediato pedi para que todos os 
participantes da Assembleia protocolassem 
no gabinete da prefeita um documento com 
todas as recomendações feitas pelo grupo. 
Assim, nós abrimos um processo interno para 
isso, para que tenha um acompanhamento. 
Através dele, os temas serão acompanhado 
pelos secretários e não ficam na lembrança. 
Porque tem prazo para acontecer. Isso tem 
começo, meio e tem que ter fim. A prefeita 
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trouxemos muitas pessoas de outras  
secretarias e departamentos que participaram 
da construção da pergunta guia e nos 
ajudaram a definir como recepcionar a 
população, por exemplo. Eu acho super 
interessante a Assembleia Cidadã acontecer 
na pauta legislativa, mas de verdade se não 
houver o interesse e engajamento do Executivo 
em receber tudo que for deliberado, a atuação 
do legislativo fica muito limitada ao campo das 
ideias e a projetos de leis. 
Quando tem alguém do Executivo junto com o 
desejo real de fazer acontecer a gente enxerga 
que realmente há um norte e um potencial de 
concretizar. Aqui em Francisco Morato eu 
posso dizer que de forma muito particular o 
Executivo e a Câmara de Vereadores têm uma 
parceria grande, não há grandes debates e sim 
discussão de ideias. 
Quando a gente fala o que é bom para 
Francisco Morato não há o que se discutir, nós 
caminhamos muito bem nas discussões da 
Assembleia Cidadã e creio que os 
participantes perceberam isso. Não teve 
conotação política nas discussões, ninguém 
ficou apontando de quem é a culpa, ou porque 
nunca foi feito. A gente trabalha para resolver 
juntos o problema. Foi grandioso. Eu acredito 
que um dos critérios [para o futuro], que pode 
ser trazido como experiência da nossa cidade, 
é que tenha sempre o Executivo junto com o 
Legislativo [como proponentes], para que haja 
o desejo de cumprir o que foi deliberado.

[ENTREVISTA]

tem essa metodologia e eu trouxe isso para o 
encaminhamento da pauta da Assembleia. 
Por exemplo, para o ano que vem eu tenho 
que contratar outro plano que vai trazer um 
estudo de viabilidade de um local para a 
instalação de uma usina de RCC (Resíduos da 
Construção Civil) aqui na cidade de Francisco 
Morato, ou para a questão de as pessoas 
despejarem seus resíduos em um lugar só, 
para que não seja feito em toda a cidade, 
como é hoje. Para isso eu preciso ter prazo e 
orçamento. Força de vontade e trabalho a 
gente tem bastante, mas lidamos com a 
realidade da cidade de Francisco Morato ser 
considerada hoje uma das cidades mais 
pobres de São Paulo. Nós somos a segunda 
cidade da Grande São Paulo com menor 
recurso e vivenciamos uma realidade muito 
diferente em relação às cidades vizinhas. 
Temos o menor valor per capita por morador, 
mas isso não tem nos deixado frustrados e 
nem de cabeça baixa para o que temos que 
enfrentar. A gente vai trabalhar e vai fazer.

Você indicaria a Assembleia Cidadã para 
outros gestores públicos?
Com certeza eu indicaria. A nossa cidade 
cresceu muito com a construção da 
Assembleia Cidadã. No início era tudo novo, 
um incógnita porque a gente não sabia o que 
ia acontecer, mas a gente foi crescendo a 
cada dia com as discussões e debates. 
Muitas reuniões acontecem e a gente tem que 
se debruçar nesta pauta, buscar no nosso 
corpo técnico pessoas que possam trabalhar 
com a gente nisso. Aqui nós não temos uma 
Secretaria de Meio Ambiente nem de 
Habitação, temos um corpo técnico muito 
limitado, mas isso não impediu o trabalho. 
Nós buscamos apoio na Defesa Civil, no 
departamento de assuntos estratégicos, 
buscamos apoio na diretoria que atende a 
agenda ODS. Para realizar esse trabalho 

A nossa cidade cresceu muito com 
a construção da Assembleia 
Cidadã. No início era tudo novo, 
uma incógnita porque a gente não 
sabia o que ia acontecer, mas a 
gente foi crescendo a cada dia com 
as discussões e debates.



MINIPÚBLICO: inovação 
democrática, no qual um 
grupo de cidadãos 
representativo, recrutado e 
sorteado aleatoriamente, se 
aprofunda, delibera e faz 
recomendações sobre 
problema e decisões de 
interesse público.

DELIBERAÇÃO: troca de 
argumentos de igual para 
igual, orientada ao consenso, 
que deve resultar em 
decisões aprovadas pela 
grande maioria (usamos nos 
nossos processos pelo 
menos 80%) dos 
participantes.

DELIBERAÇÃO CIDADÃ: 
forma de participação política 
que se integra aos processos 
democráticos de tomada de 
decisão, possibilitando que 
eles sejam mais informados, 
ponderados e consequentes.

MODO CIDADÃO: postura em 
que o participante pondera 
suas posições com as dos 
demais e submete os 
diversos argumentos e 
informações à perspectiva do 
interesse público e do bem 
comum.

SORTEIO: (“Sortition”) 
método de seleção aleatória 
(ao acaso, todos podem ser 
selecionados), usado na 
Grécia antiga para escolher 
quem exerceria o poder 
político, é um dos pilares da 
deliberação cidadã.

GLOSSÁRIO

PROGRAMA DECIDADANIA: O CLIMA NA PAUTA LEGISLATIVA  
A segunda edição do programa visa promover o diálogo entre a população
e o poder público municipal com foco na agenda climática, permitindo que
os cidadãos influenciem na criação de projetos de lei e políticas públicas
nas suas cidades. Juntamente com parceiros estratégicos ICLEI América
do Sul e Escola do Parlamento, o Delibera Brasil estabeleceu uma aliança
estratégica a fim de articular o conhecimento (deliberação, política e clima)
e mapear os municípios com elevado potencial para conduzir processos
deliberativos relevantes sobre as alterações climáticas. Através de uma
chamada aberta, recebeu 43 candidatos de todas as regiões e 14 estados
diferentes. Após um processo de avaliação, incluindo um Workshop de 15
horas com 13 municípios previamente selecionados, definiu-se quais
seriam os três casos de implementação das Assembleias de Cidadãos
Climáticos: Francisco Morato (área metropolitana do estado de São Paulo),
Salvador (capital da Bahia) e Toritama (interior de Pernambuco).
A iniciativa conta com o financiamento do National Endowment for
Democracy (NED).

Para saber mais sobre o programa, clique aqui.

ENTENDA COMO FUNCIONA A ASSEMBLEIA CIDADÃ

Imagina que você está na sua casa e de repente recebe uma
ligação sendo convidada para participar de um grupo que vai
discutir sobre um problema do seu bairro? É com esse tipo de
participação cidadã que a Assembleia Cidadã trabalha. Também
chamado de Júri Cidadão ou Assembleia Cidadã, ele promove a
deliberação ao realizar o chamamento e sorteio de um grupo
pequeno, mas representativo de uma comunidade ou população
(bairro, cidade, estado ou até do país). As etapas para ele se
concretizar são:

Problema

Grupo de
Conteúdo

Chamamento

Sorteio e
composição do MP

Facilitação
(Oficinas)

Resultado
(Cartas de

Recomendações)

Advocacy

http://deliberabrasil.org/projetos/decidadania-o-clima-na-pauta-legislativa/
http://deliberabrasil.org/projetos/decidadania-o-clima-na-pauta-legislativa/
http://deliberabrasil.org/projetos/decidadania-o-clima-na-pauta-legislativa/
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