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EXERCÍCIOS FISCAIS 2023-2027
Resumo do Envolvimento da Comunidade no Orçamento

Para compreender as necessidades e preferências dos habitantes de Filadélfia e usar 
essas perspectivas para informar o Orçamento FY23, a Cidade de Filadélfia realizou 
20 sessões de envolvimento da comunidade com +500 residentes e funcionários 
da cidade. Residentes, líderes de negócios, organizações sem fins lucrativos, arte e 

Durante a Sessão de Envolvimento no Orçamento de 21, a Cidade ouviu quase 500 pessoas

ENVOLVIMENTO RIGOROSO

9Grupos de Discussão 
da Comunidade com 
94 membros da 
comunidade

1Assembleia Virtual 
sobre Orçamento 
com 188 membros 
da comunidade

5Grupos de 
Discussão Populares 
com +70 
membros populares

6Grupos de Discussão 
de Funcionários com 
+140 funcionários 
municipais

A Cidade substituiu a pesquisa sobre o Orçamento do ano passado por mais sessões de grupos de 
discussão, criadas para serem mais representativas em termos demográficos de Filadélfia. Apesar de esta 
abordagem não permitir que muitas pessoas participassem, permitiu um envolvimento mais forte e ajudou 
a refletir melhor as preferências e prioridades de todos os habitantes de Filadélfia. Em comparação com o 
ano anterior, a Cidade triplicou a quota de participação de habitantes negros de Filadélfia para 36%. Apesar 
de ser uma melhoria significativa, não é o suficiente para ser representativo dos residentes de Filadélfia. São 
necessários esforços adicionais para envolver habitantes de Filadélfia hispânicos/latinos também. 

PRIORIDADES, PREFERÊNCIAS E PREOCUPAÇÕES

«Seus residentes são seus recursos, seus 
recursos mais valiosos são as pessoas que 
têm uma experiência real.» - Participante 
na Assembleia KC

«A primeira coisa em que pensei foi no 
saneamento. Há muito lixo na cidade e isso 
afeta a saúde, afeta a habitação e onde as 
pessoas querem viver e em que partes da 
cidade.» - Participante do Grupo de Discussão 
da Comunidade Tracy 

GRUPOS DE DISCUSSÃO DA COMUNIDADE E ASSEMBLEIA 
Segurança Pública

 Espaços Públicos e 
Parques

Justiça Racial 

 Ruas e Saneamento 

GRUPOS DE DISCUSSÃO POPULARES

Arte e Cultura

 Segurança Pública
Justiça Racial

 Ruas e Saneamento

GRUPOS DE DISCUSSÃO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Educação

 Segurança Pública 
Justiça Racial

 Ruas e Saneamento

cultura e funcionários essenciais da cidade tiveram oportunidade para compartilhar suas opiniões. A 
Cidade pagou aos residentes por seu tempo e ideias e ofereceu tradutores para eliminar barreiras à 
participação. Os temas comuns foram segurança pública, espaços públicos, ruas e saneamento e 
justiça racial.  


