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Participação popular legitima
ações do governo

As administrações refratárias à participação popular nas esferas decisórias
governamentais decidirão de maneira autocrática, enquanto os governos

democráticos e populares estabelecem compromissos que são convergentes
com os interesses da maioria da população
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ntes de entrarmos pro-
priamente no tema da
participação popular na
administração pública
local, convém eviden-

ciar algumas diferenças básicas en- ..
tre as condições e as razões da oferta
de bens privados e públicos. No
reino dos mercados, as empresas e
os consumidores estabelecem rela-
ções, objetivando cada qual
maximizar resultados, expressas em
lucros e satisfação de necessidades
e desejos. Tais relações, numa so-
ciedade mercantil fundada na pro-
dução de valores de troca, são ne-
cessariamente mediadas pelo mer-
cado, ente abstrato, impessoal, que
expressa e valida o caráter social
da produção pelos circuitos mone-
tários.

A interação desses agentes eco-
nõmicos nos diferentes mercados de
oferta e procura determina, ainda
que de modo assimétrico, favorá-
vel às unidades produtoras, o quê,
como e para quem produzir os bens
e serviços. De acordo com a teoria

econômica convencional, por serem
entidades racionais, empresas e
consumidores procurarão, aquelas,
as empresas, ofertar uma produção
que lhes assegure a maior valoriza-
ção possível dos capitais investidos
e manter expectativas idênticas
quanto aos resultados de futuros in-
vestimentos. Os consumidores, por
sua vez, dadas suas restrições orça-
mentárias, . buscarão maximizar a
satisfação de suas necessidades e
seus desejos, com seus votos mo-
netários, nos diferentes mercados
de bens e serviços.

Portanto, nessa perspectiva, são
os cálculos e as decisões racionais,
tomadas isoladamente quanto a pro-
dução, investimentos e consumo
feitos por empresas e consumido-
res, que fundamentam e reiteram a
produção capitalista.
Esfera pública - No mundo das
relações travadas pelos governos e
cidadãos, as coisas mudam radical-
mente de figura. Nesse ambiente,
não se encontram os indivíduos
tornados iguais pelo mercado
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PBH. Frise-se que a representação
da PBH se dá de forma paritária. O
propósito dessa comissão, além do
acompanhamento das obras aprova-
das, foi o de dar novo formato ao
Orçamento Participativo com o pro-
pósito de torná-lo mais amplo e
abrangente.

Com esse intuito, foi realizada,
em dezembro de 1998, a Pré-Con-
ferência Municipal das Prioridades
Orçamentárias (Pré-Compor). Na
pré-conferência, foi aprovada a cria-
ção da Comissão da Cidade, instân-
cia máxima de discussão pública do
Orçamento da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte (Portaria Munici-
pal nº 3.679, de 19/3/99), em subs-
tituição à Comissão Municipal do Or-
çamento Participativo (CMOP).

A Comissão da Cidade, formada
por 108 membros eleitos entre os
delegados da pré-conferência, pre-
parou a I' Conferência da Cidade,
que foi realizada no final de setem-
bro de 1999, contando com a pre-
sença de mais de 700 delegados de
diversos setores, que debateram o
conjunto dos planos setoriais e
hierarquizaram os programas
setoriais e as intervenções estrutu-
rantes na malha urbana, além de
elegerem a Comissão Conselho da

tos Regionais, e eleição da Comis-
são Regional de Acompanhamen-
to e Fiscalização (Cornforça);

• acompanhamento e fiscalização
das obras pela Cornforça durante a
execução dos empreendimentos
nas diversas regionais da cidade.
Portanto, é com o OP Regional

que são definidas as intervenções
físicas para as nove regionais em
que está dividido o território muni-
cipal.

Em 1995, foi criado o Orçamen-
to Participativo da Habitação com o
propósito de definir investimentos
na construção de moradias e urba-
nização de lotes para as famílias
organizadas no Movimento dos Sem-
Casa. As definições e decisões quan-
to à moradia popular, desde então,
acontecem por ocasião do Fórum
Municipal de Habitação, instância
deliberativa final do processo da
participação, que se inicia com a
definição das diretrizes gerais toma-
das pelo Conselho Municipal de
Habitação, seguidas por reuniões
regionais dos núcleos dos sem-casa.

Em 1997, foi criada a Comissão
Municipal do Orçamento Partici-
pativo (CMOP), constituída de mem-
bros das Cornforças Regionais e da
Habitação e com representação da
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A experiência de Belo
Horizonte

IssO posto, passamos a relatar
sucintamente a experiência de Belo
Horizonte a partir de 1993, quando
e instaurou, na Prefeitura, a Admi-
nistração Democrática Popular, ten-
do à frente Patrus Ananias e, a par-
tir de 1996, teve continuidade com
oatual prefeito, Célio de Castro, cuja
reeleição recente para o período
2001/2004 demonstra o reconheci-
mento da populacão a um governo
alicerçado na responsabilidade so-
cial, honestidade, eficiência e par-
ticipação popular.

Inicialmente, foi definido, como
diretriz governamental, a necessi-
dade da inversão de prioridades na
oferta de bens e serviços públicos.
As populações carentes, até então
marginalmente beneficiadas com
obras, equipamentos sociais e ser-
viços públicos, passaram a merecer
maior atenção da Administração.
Também foram estabelecidos crité-
rios para a repartição de recursos
entre as regionais em que fora divi-
dida a cidade, baseados m~ densi-
dade populacional e distribuição de
renda dos moradores.

A participação popular, instituí-
da e estruturada pelo Orçamento
Panicipativo (OP), ficou circunscri-
ta inicialmente à escolha de obras
do OP Regional, que, em linhas
gerais, fez-se e se faz por assem-
bléias populares com poder de de-
liberação. Grosso modo, o OP Re-
gional apresenta o seguinte funcio-
namento:
• levantamento das demandas da
População nas assembléias regio-
nais, ocasião em que se dá a es-
colha de delegados que irão ava-
liar e votar, nos fóruns regionais,
os empreendimentos que serão
executados nas suas respectivas
regiões;

• aprovação dos empreendimentos
nos fóruns regionais, que se cons-
tituirão no Plano de Investimen-
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por administrações impermeáveis à
presença da população na arena
decisória.

As administrações democráticas
e populares, por sua vez, estabele-
cem diretrizes e firmam compromis-
sos que são convergentes com os
interesses da maioria da população
de maneira bastante objetiva, com
a criação de espaços institucionais
e desenvolvimento de mecanismos
que asseguram a participação po-
pular nos centros de decisão gover-
namental.

A vontade soberana da popula-
ção organizada em conselhos,
fóruns, comissões e assembléias
decide sobre questões relativas aos
bens e serviços que deverão ser
ofertados e quanto aos beneficiários
das ações do poder público.

Desse modo, legitima as ações
governamentais e se constitui num
poderoso veículo na busca de sua
implementação de modo eficiente
e eficaz. Ao exercer o controle so-
cial sobre a esfera estatal, à medida
que decide e compartilha decisões,
atua no sentido da mesma repre-
sentar efetivamente o interesse pú-
blico.

decorrentes da reprodução espaci-
al das relações de produção capita-
lista que têm a ver com o
direcionamento da oferta de bens e
serviços e da participação popular.
Em outros termos: como podem ser
enfrentados e resolvidos, pelas ad-
ministrações municipais, problemas
como "o que ofertar", "para quem
ofertar", de modo eficiente e efi-
caz, num quadro de restrição orça-
mentária? As respostas certamente
dependerão do perfil das forças di-
rigentes das administrações locais,
bem como das modalidades de re-
lacionamento com as populações
sob sua jurisdição.

Administrações que sejam refra-
tárias à participação popular nas
esferas decisórias governamentais
decidirão de maneira autocrática
quanto a oferta de bens e serviços
e, em muitos casos e vezes, aten-
derão, de maneira prioritária, aos
interesses privados que estejam
gravitando nos centros de poder.
Baixa qualidade da oferta de bens
e serviços, custos elevados, iri(~fi-
cácia, insatisfação dos usuários, bai-
xos níveis de resolutividade são re-
sultados comumente apresentados
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(conforme apregoa a teoria econô-
mica convenciona0, que agem como
consumidores rácionais, nem
tampouco as empresas que produ-
zem visando tão-somente à
maximização de lucros.

As relações aqui são
estabelecidas com cidadãos (e não
meros consumidores), portadores de
direitos e deveres. Uma gama con-
siderável deles (cidadãos) apresen-
ta carecimentos e profundas
assimetrias quando comparados com
os estratos sociais mais bem
posicionados quanto a distribuição
da renda, escolaridade, acesso à saú-
de, habitação, lazer, entre outros atri-
butos fundamentais ao gozo da ci-
dadania. Na ótica estritamente
mercantilista, seriam excluídos da
vida societária, visto não apresen-
tarem as condições de integração
exigidas pelo mercado: proprieda-
de e poder de compra.

Portanto, o governo, nas suas
relações com a sociedade civil, en-
tendida aqui como o reino por ex-
celência das atividades de produ-
ção e consumo, depara-se com pro-
blemas e situaç(>es de natureza eco-
nômica e social. entre outros, cujos
balizamentos e so!uçôes não são
ditados pelas con\"t'nçàes mercan-
tis nem perlL'nCentL's ao reino da
produção pri\.:\(b da riqueza.

Na esfera d:\ :Idministração go-
vernamental. como inexistem os
mecanismo." al(>l";lti\.ospn'>prios do
mercado, a panicipac~1O popular
pode assumi r t:t1 P:l pel com efici-
ência e eficácia para alocar recur-
sos escassos, alcançar os objetivos
desejados, maximizar resultados,
desde que tenham sido definidas
as prio-ridades governamentais do
gasto.

Intervenção - Balizados pelas re-
ferências gerais feitas acima com
relação a governos e mercados,
podemos indagar acerca de como
se colocam, para a esfera do go-
verno local, problemas e soluções
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Cidade, composta de 79 represen-
tantes dos setores social, urbano, de
desenvolvimento econômico, da
.Câmara Municipal e de represen-
tante do funcionalismo municipal.

A Comissão Conselho da Cidade
teve suas competências definidas
pela Portaria Municipal nº 3.742, de
15/10/99, no seu artigo 1º, mere-
cendo destaque o papel de asses-
soria e monitoramento do processo
de elaboração e execução orçamen-
tária, tendo como referência as prio-
ridades definidas na Conferência da
Cidade.

Orçamento - De maneira sintéti-
ca, o OP apresentou o seguinte qua-
dro evolutivo desde sua criação até
o estágio em que se encontra:

Inicialmente (1993), a popula-
ção escolhia obras cujo interesse se
circunscrevia às demandas e neces-
sidades mais imediatas de localida-
des, bairros e, no máximo, região
do morador. A partir de 1995, com
o OP Habitação, a população pode
definir recursos para atendimento
de reivindicações de grupos sociais
até então excluídos de um direito
urbano fundamental: a casa própria.
A partir de 1997, com a criação

da CMOP, procurou-se dotar o Or-
çamento Participativo de uma es-
trutura capaz de avançar, no que se
refere ao processo decisório, para
além das questões do interesse ime-
diato das regionais. A evolução des-
se processo culminou na realização
da Conferência da Cidade (setem-
bro de 1999) e na constituição da
Comissão Conselho da Cidade.

Decorrência da criação do OP
Cidade é o salto qualitativo da par-
ticipação popular no processo
decisório, já que a população passa
a decidir sobre a hierarquização do
conjunto dos recursos destinados
tanto às políticas setoriais integra-
das quanto aos investimentos em
obras estruturantes do município.

Avanços - Significativos foram e
são os ganhos alcançados pela po-
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pulação com o OP. A participação
popular cresceu, evoluiu e permi-
tiu o alargamento da democracia
direta. Mais de 200 mil participan-
tes já aprovaram 719 empreendi-
mentos do OP Regional (período de
1994/2000), dos quais mais de 500
já foram concluídos, merecendo
destacar obras de infra-estrutura,
equipamentos de saúde, urbaniza-
ção de vilas e favelas, centros
desportivos, sociais e culturais, áreas
de lazer, praças, escolas e creches.
Com o OP Habitação, mais de 3 mil
famílias já foram beneficiadas com
a casa própria. Cerca de R$ 300
milhões já foram destinados pela
Administração ao Orçamento
Participativo desde sua criação .

Para o OP 2001/2002, a PBH já
assegurou recursos da ordem de R$
87,5 milhões, dos quais R$ 71,5
milhões para obras das nove regio-
nais da cidade e R$16 milhões para
a construção de moradias para fa-
mílias sem casa, no OP Habitação.
Enfim, com o Orçamento Partici-
pativo, a população conquistou
obras de alcance social, de quali-
dade e a preços realistas. Os pla-
nos diretores de drenagem e de vi-
las e favelas, por sua vez, repre-
sentam salto qualitativo da partici-
pação popular na medida em que
apontam no sentido de interven-
ções urbanas de corte nitidamente
estrutural.

Dificuldades - Se, por um lado,
grandes avanços foram alcança-
dos do ponto de vista da partici-
pação popular e da expressiva
oferta de obras decorrentes do
Orçamento Participativo, por ou-
tro, comportamentos
corporativistas dificultam a cons-
trução de políticas baseadas na
intersetorialidade. Trata-se de
ações e comportamentos típicos
de grupos de interesses organi-
zados na defesa e disputa de re-
cursos exclusivamente para suas
áreas de atuação. Ao assim pro-

cederem, os atores envolvidos le-
vam à fragmentação de política
públicas cujos resultados, em ter-
mos de ineficiência e ineficácia ,
são por demais conhecidos.

A incorporação das política
setoriais pelo Orçamento Participa-
tivo da Cidade cria algumas condi-
ções para se iniciar um processo
capaz de superar essa fragmenta-
ção. Tal medida permite uma maior
compreensão das articulações e
interdependências entre os elos da
rede de políticas, bem como a cria-
ção de mecanismos e instrumentos
de coordenação para a maximização
de resultados e o desenvolvimento
de ações integradas das diferentes
áreas de políticas setoriais na busca
de objetivos comuns.

Em que pese a possibilidade de
novas evoluções para o OP e para
a participação popular, a incorpo-
ração das políticas setoriais ao OP
Cidade, por si só, não garante a for-
mação de amplos e duradouros con-
sensos entre as diferentes represen-
tações setoriais, já que elas pos-
suem interesses legítimos e dinâ-
micas peculiares que certamente se
manifestarão quando sentirem que
tais interesses foram ou podem vir
a ser afetados.

Uma possível e eficaz supera-
ção dos particularismos das dispu-
tas passa pelo desenho, pela im-
plantação e implementação de es-
truturas que dêem conta da cons-
trução das intersetorialidades das
políticas públicas de maneira con~
sistente e duradoura. Esse, sem dú-
vida, é um dos grandes desafios que
estão colocados para as administra-
ções municipais compromissadas
com o avanço da participação po-
pular. •
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