Oficina Orçamento temático da mobilidade em Brasília
Participantes: 14 pessoas- 8 homens e 6 mulheres
Começamos com o caracol, com expectativas para a formação. Apenas 2 organizações
repetiram os membros, as demais pessoas estavam entrando em contato com o projeto pela
primeira vez, mas com a retrospectiva feita para Ana Júlia, todas as pessoas se atualizaram.
Análise de conjuntura: Como forma de acolhimento das pessoas neste momento político,
tivemos dois tempos, o primeiro para livre pensar sobre o que está acontecendo, o segundo
como trazer esta energia de resistência para o ativismo em mobilidade e fazer do orçamento
temático uma ferramenta importante.
Algumas sugestões apontadas: trabalhar na base, voltar a constituir parcerias, fazer formação
para consciência de classe e dos direitos, constituir observatórios para compartilhamento de
informações, um dos papéis das OSC será a tradução das informações técnicas.
Início da parte de conteúdo:
Perguntas: Como facilitar o diálogo sobre os dados? O que deve constar no Orçamento
temático? Quais as ações necessárias para fazer uma ferramenta de fato eficaz?
A partir dos insumos, fizemos um exercício de memória, sobre a metodologia orçamento e
direitos e o ciclo orçamentário. A seguir, analisaram a nota metodológica sobre o orçamento
temático nacional, analisaram um programa (mobilidade urbana) no PPA Nacional e depois
foram para a LOA. Muitas dúvidas foram levantadas, pediram para fazermos um esquema
explicando novamente os significados das etapas do orçamento, de órgão até a ação, o que foi
feito para o início do dia seguinte.
Sugestões:
•
•
•
•
•
•

Simplificar informações priorizando o que é essencial.
Utilizar as mídias, mesmo os canais tradicionais, para informar a população com
produção de conteúdo.
Dialogar por canais do youtube, utilizar youtubers, fazer infográficos... E sempre
promover rodas de conversa sobre o tema.
Gravar vídeos olhando para o orçamento e traduzindo para mais pessoas. Falar
também das questões qualitativas do orçamento e não só do quantitativo.
Usar acesso à informação para detalhar ações.
Tentar consolidar os dados das diferentes plataformas em um único local.

Segundo dia
Uma das representantes da organização andar a pé trabalha no Ministério das Cidades e foi
solicitado a ela que apresentasse a estrutura do ministério, o que foi feito na manhã do
segundo dia, seguido do organograma do orçamento, utilizando um exemplo de programa
executado por este órgão.

Partimos para o orçamento local- foi dada a atividade de pesquisar o PPA local e as ações
orçamentárias para seleção- a maior discussão é se fazemos um orçamento apenas de
mobilidade ou incluímos ações que se conectam, mas não são diretamente ligadas.
Dividimos em 3 grupos que selecionaram ações a partir da LOA. Foram selecionadas 250 ações
ao todo, que teremos de distribuir nas seguintes categorias também escolhidas coletivamente:
Categorias

Transporte
Investimento
Público Coletivo
Manutenção
Projeto
Metrô

Investimento
Manutenção
Projeto

BRT

Investimento
Manutenção
Projeto

Tarifa

Gratuidades
passe livre estudantil
sistema de bilhetagem eletrônico
manutenção da tarifa

Transporte
individual
motorizado

moderação do tráfego
investimento
fiscalização
Projeto

Mobilidade Ativa
Pedestres:

Investimento
manutenção
projeto

Ciclistas:

Investimento
Manutenção
Projeto

Passarelas

Investimento
Manutenção

Acessibilidade

Investimento
manutenção
projeto
subsídios para compra de automóveis

gestão

SEMOB
DER
DFTRANS
DETRAN
TCB

Educação para a
mobilidade

Campanhas educativas
Publicidade de interesse público

Outras

Auxílio transporte
transporte público escolar

Além dessas categorias foi levantada a hipótese de se trabalhar com os gastos com saúde,
como uma das externalidades da mobilidade. Há um enorme gasto com leitos hospitalares
com traumas causados por acidentes.
Uma das questões que precisamos decidir é se vamos trabalhar com esta externalidade, tendo
em vista que não olharemos para as demais. Sugerimos, então, que levantássemos apenas os
leitos hospitalares, mas não na parte quantitativa, mas na discussão qualitativa.

No final fizemos alguns combinados:
1) Reuniões quinzenais, sendo que a primeira será no dia 12 de janeiro (sábado pela manhã, no
Inesc), para darmos prosseguimento à elaboração conjunta do orçamento. No entanto, vamos
consolidar uma primeira tabela com as ações distribuídas nas categorias, para facilitar o
trabalho, e enviaremos para todos os participantes.
2) Fazer um balanço do atual PPA, os primeiros três anos, para que o resultado sirva de base
para incidência na elaboração do próximo.
3) Fazer um descritivo da metodologia, publicar on line o resultado do temático e a cartilha
impressa deverá tratar do temático.
Avaliação final:
Evento importante para discutir metodologias, caracol do início contribuiu para quebrar o
gelo, fazendo junto fica mais fácil, mas é um pouco puxado, espaços de grupos desbloqueiam,
trazer propostas já com seleção, revisar conteúdos anteriores, replicar esta formação para
outros públicos, caracol é legal, vale a pena incentivar histórias pessoais, muita coisa que não
estamos acostumados a trabalhar, mas foi leve, talvez fosse legal ter um conceito de
mobilidade acertado previamente para que consigamos fazer uma seleção mais focalizada..

