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De onde surgiu o interesse pelo Orça-
mento Participativo?
O interesse veio do Brasil. Vim a Porto
Alegre em 2005 (no Fórum Social Mun-
dial) para encontrar as pessoas que esta-
vam fazendo o Orçamento Participativo
aqui e em outras cidades. Naquela época,
o OP se espalhou por muitos países. Eu
era estudante quando ouvi alguma coisa
sobre o assunto e um dos meus professo-
res disse: “Vá ao Brasil”.

Quantos anos você tinha à época?
Tinha 23, estava na faculdade. Em Nova
Iorque, como em outros lugares, o orça-
mento nem sempre atende às necessida-
des prioritárias das pessoas. Além disso,
a cidade tem muitos tipos diferentes de
pessoas, como uma cidade cosmopolita
muito diversificada. A desigualdade so-
cial se acentuou nos últimos 15 anos es-
pecialmente. Havia uma necessidade re-
conhecida pela cidade, mas também de
grupos que pressionavam a ter respostas
a essas diversidades. Também houve
frustração com o governo por não ser su-
ficientemente inovador em criar novos
projetos, propor novas políticas. E uma
das grandes coisas do OP é que introduz
a criatividade do social para trazer as
ideias das pessoas e fazer com que as
pessoas trabalhem com os departamen-
tos e agências da cidade.

Há quanto tempo começou essa ex-
periência em Nova Iorque?
Começou em 2011, com apenas quatro
conselheiros distritais e pouco dinheiro.
Inicialmente, apenas 4 de 51 estavam fa-

zendo o Orçamento Participativo. Agora
são 34 de 51, a maioria dos conselheiros
distritais. Mas Nova Iorque quer mais, en-
tão foi criado um referendo na última elei-
ção e a cidade fez a opção pela proposta
de ampliar o OP. Outra proposta que foi
votada diz respeito à criação de uma no-
va comissão da cidade para apoiar e aju-
dar a construir o OP. E essa proposta
também foi aprovada. Eu sou parte do
grupo que colocou esse tema em discus-
são e agora sou parte do grupo que está
implementando essa política. O Orçamen-
to Participativo será de toda a cidade, to-
do mundo terá a chance de participar.

As pessoas realmente se sentem em-
poderadas? A população realmente
decide sobre propostas de políticas?
Os políticos assumem o papel de im-
plementação de políticas?
O OP cresceu lentamente e agora cresce
amplamente. Houve sucesso em propos-
tas boas, novas e criativas que atendem
às necessidades das pessoas. A maioria
delas passou, temos uma boa taxa de im-
plementação. É um pouco difícil respon-
der à pergunta sobre números, da porcen-
tagem das propostas no Orçamento Parti-
cipativo que são construídas, porque ini-
cialmente eram apenas quatro distritos.
Agora são 34, e ainda estamos esperan-
do. Em geral, leva alguns anos para as
propostas serem implementadas. Houve
um pouco de frustração em alguns tipos
de propostas que levaram mais tempo.
Por exemplo, parques. Parques têm sido
muito bons. O Departamento de Parques
tem sido muito bom na implementação.

Quais são as principais demandas da
população? É mesmo educação?
Sim. Porque o orçamento é pequeno, tem
certos tipos de projetos que não se pode
fazer, como consertar o metrô e cons-
truir novas casas. São duas questões im-
portantes que o Orçamento Participativo
não pode tocar. Pode ajudar com proje-
tos educacionais, novas livrarias. Livra-
rias são muito importante para os nova-
iorquinos. Pode ajudar nos parques e
com ruas seguras para pedestres. Essas
são as propostas mais populares aprova-
das.

Os EUA têm uma questão histórica
de tensão racial. Isso é mais um desa-
fio na implementação desse tipo de
ferramenta ou na verdade pode se
tornar um aliado na resolução desse
tipo de conflito?
Foi muito importante desde o início que o
OP chegasse às comunidades negras, par-
das e emigradas. Garantimos tradução
para comunidades emigradas, principal-
mente em comunidades afro-americanas.
Foi ótimo porque, anteriormente, um dos
políticos afro-americanos mais carismáti-
cos e inteligentes, na verdade caribenho-
americano, foi um dos primeiros políticos
participativos em orçamento. O nome de-
le é Jumaane Williams (que atuou como
membro do Conselho da Cidade de Nova
Iorque a partir do 45º distrito). Ele é ad-
vogado público da cidade de Nova York,
uma estrela em ascensão. Foi um dos pri-
meiros a apoiar o OP. Então isso ajudou
a comunidade a ser alcançada. Tivemos
um sucesso importante, principalmente
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