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I. Nome do país onde a experiência está/esteve localizada
Itália.

II. Nome da cidade
Grottammare.

III. Nome da região
Marche.

IV. Nome da organização que promoveu a experiência
Município de Grottemmare.

V. Tipologia da organização que promoveu a experiência
Governo Municipal.

VI. Nome do processo
Acordo de Parceria Participativa (Accordo di programma partecipato)

VII. Data/s ou ano/s em que ocorreu o envolvimento dos cidadãos
2004.

VIII. A experiência fez formalmente parte do OP?
Não, foi um processo paralelo/separado, embora o local tivesse um processo de OP em
curso.
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IX. Pequena descrição da metodologia da experiência
A ação administrativa municipal tem, frequentemente, de enfrentar problemas de
origem diferente ligados ao contexto específico local/territorial. Em Grottammare,
uma destas questões críticas que parecia bastante complicada de resolver com
políticas comuns, foi a mobilidade interna no "Vecchio Incasato", um povoado denso
desenvolvido no período medieval, que parece estratégico pelo seu elevado valor
histórico - cultural e, portanto, turístico.
O principal problema que tinha surgido claramente durante as assembleias do
Orçamento Participativo era o do tráfego automóvel. Assim, para resolver o problema,
o Governo Municipal organizou um "spin-off" do Orçamento Participativo, ou seja, uma
série de assembleias destinadas a encontrar, juntamente com os habitantes locais e
outros cidadãos interessados, uma solução comum para as antigas ruas estreitas
daquela rua.
O processo participativo conduziu a um resultado interessante, que não foi apenas o
encerramento do centro histórico aos automóveis, mas também a oferta dos
habitantes para contribuírem no cofinanciamento das obras públicas.
Esta transição de uma dimensão de codecisão para uma de co-implementação foi um
momento crucial na transformação do quadro do sistema "Grottammare
Partecipativa"; de facto, demonstrou que a consciência e a responsabilidade cívica,
estimuladas pelo envolvimento direto na tomada de decisões, pretendem ser um
instrumento e um recurso à disposição de toda a comunidade.
O Presidente da Câmara, na altura, considerou que qualquer estrutura "representativa"
(negociado com líderes ou oradores da área) seria útil para tomar decisões radicais, de
modo que a ideia das assembleias abertas onde os indivíduos poderiam expor os seus
pontos de vista e oferecer as suas soluções - eventualmente levando a uma votação
maioritária - era absolutamente necessária.

X. Pequena descrição dos resultados da pesquisa
O primeiro resultado do processo foi certamente chegar a uma solução corajosa e
radical, como o encerramento do bairro ao tráfego de veículos, reduzindo o conflito
que poderia ter surgido desta ideia se tivesse sido proposta pelo município. Este foi o
caso de outros municípios vizinhos que tentaram tomar uma decisão semelhante, mas
com base numa proposta de cima para baixo.
Além disso, os cidadãos participaram ativamente na construção da obra, suportando o
custo de aquisição dos telecomandos para abertura e fecho dos bares utilizados para
interditar a área aos automóveis, bem como os e os cacifos para garantir lugares livres
aos residentes nos parques de estacionamento.
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XI. Alguns dados dos participantes
A maioria dos residentes locais (principalmente cidadãos idosos) fizeram parte das
três assembleias públicas.
Infelizmente, ainda não há memórias oficiais disponíveis ao público, pelo que não é
possível expor o número exato de participantes e quantos cacifos e comandos foram
pagos pelos residentes locais.

XII. Link online e outros recursos
Não há nenhuma memória na Internet deste processo participativo.

XIII. Nome e endereço da pessoa que respondeu às questões
Luigi Merli, Presidente da Câmara desde 2004 a 2013.
Apoio oferecido por Pierpaolo Fanesi (Funcionário Público da Câmara Municipal de
Grottammare).
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