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o aprendizado coletivo da participação democrática

políticas públicas
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A participação popular no planejamento e na produção das políticas públicas, e mesmo nos processos decisórios da

administração pública e do Parlamento, é ainda muito recente no País e só vai-se consolidar na prática cotidiana, tanto no

aprendizado coletivo quanto nas reflexões acadêmicas e institucionais. Com essa avaliação, o autor deste artigo faz um

relato das ações do Legislativo mineiro que têm contribuído para abrir e ampliar novos universos para a participação popular.

André Quintão
Sociólogo, deputado estadual pelo PT e presidente da Comissão de Participação Popular da ALMG
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A construção de uma nova perspecti-

va de planejamento público de médio e lon-
go prazos, envolvendo a participação di-

reta da sociedade civil organizada, consti-
tuiu experiência singular do Legislativo

mineiro em 2003. O Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), instrumen-

to previsto na Constituição brasileira de
1988 e na Constituição mineira de 1989,

foi pela primeira vez levado a debate públi-
co e incorporou propostas populares que

já balizaram alguns itens do orçamento
de 2004 e abriram caminho para novo

debate público nos próximos orçamentos
do Estado. Daí a importância deste rela-

to: como foi o processo, as etapas que
percorreu, os desafios e limites que se

apresentaram e os resultados colhidos,
a partir de uma reflexão sobre o tema de-

mocracia participativa.
Sabemos que é recente em nosso país

a participação popular no planejamento e
na produção das políticas públicas, bem

como nos processos decisórios da Admi-
nistração Pública e do Parlamento. Cultura

ainda incipiente na história da sociedade bra-
sileira, terá que se consolidar na prática co-

tidiana, tanto no aprendizado coletivo quan-
to nas reflexões acadêmicas e institucio-

nais, para abarcar universos mais amplos
e se aperfeiçoar. É o que já vem ocorrendo

em outros níveis de participação. Temos os
orçamentos participativos em administra-

ções municipais, os conselhos deliberativos
setoriais e regionais, as conferências e os

fundos públicos de financiamento, as políti-
cas municipais em parcerias de responsa-

bilidade social, as comissões de participa-

ção legislativa em algumas câmaras e as-
sembléias.

A semente foi plantada na Assembléia
Nacional Constituinte, durante momento

vigoroso do processo de redemocratização
dos anos 1980, quando foram acatadas

propostas de movimentos populares que
introduziam a participação de novos ato-

res sociais em diversas esferas de poder.
Desta forma, a Constituição de 1988

consagrou a participação de associações
civis na implementação das políticas pú-

blicas de saúde, de atenção à criança e
ao adolescente e de assistência social e

deixou nesse arcabouço jurídico a possibi-
lidade de que outros setores também se

apoiassem nestes dois pilares: descentra-
lização político-administrativa, com dire-

ção única em cada esfera de governo; e
participação da população, por meio de

organizações representativas, na formu-
lação das políticas e no controle das ações

em todos os níveis.
Nasceram então processos decisivos

de universalização de direitos em nosso país
como o Sistema Único de Saúde (SUS), a

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas),
o Estatuto da Criança e do Adolescente,

entre outros avanços. Mas é ainda maior
o potencial da participação popular consa-

grado em nossa Constituição Cidadã, que
em seu artigo 14 amplia os instrumentos

destinados a assegurar a soberania popu-
lar. Essa soberania popular se dá com a

participação, que não está restrita ao di-
reito de votar. Exercida pelo sufrágio uni-

A soberania popular se dá com a participação,

que não está restrita ao direito de votar, exercido

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
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versal e pelo voto direto e secreto, com

valor igual para todos, ela se manifesta
também no plebiscito, no referendo e na

iniciativa popular de lei, isto é, foi estendi-
da à sociedade a prerrogativa parlamen-

tar e do Executivo de propor legislação.
Com efeito, verifica-se nas sociedades

modernas a ampliação do conceito de de-
mocracia, na busca de promover a com-

binação mais legítima e dinâmica da de-
mocracia representativa com a democra-

cia participativa. Essa ampliação respon-
de também às diversas crises de conduta

política e de corrupção nos executivos, nos
parlamentos e nos partidos políticos em

todo o mundo. Além disso, essa busca é
imposta pelos efeitos perversos do capi-

talismo liberal e da globalização, que
deflagraram enorme crescimento das

desigualdades sociais. Temos que motivar,
sim, a participação direta da população na

condução dos seus destinos. O povo é
soberano. É um direito seu e não uma

concessão. A participação popular repre-
senta, sobretudo, a esperança da trans-

formação, da construção da cidadania no
Brasil, da democracia social.

Não se trata, portanto, de um �capri-

cho� formal da democracia. Pelo seu ca-
ráter organizatório e de conscientização

social, a participação tem em si mesma
um valor político. Mas é também um ins-

trumento fiscalizador da gestão pública e
legitimador de transformações e atinge essa

dimensão ao alcançar objetivos maiores: o
processo distributivo e o aumento da efi-

ciência da máquina pública. É o caso do
Orçamento Participativo (OP). Estudos

acadêmicos citados pelo cientista político
Leonardo Avritzer1 apontam que o OP de

alguns municípios tem produzido a maior
eqüidade na distribuição de equipamentos

e serviços públicos e elevado o índice de
atendimento do governo às demandas da

população urbana.
Implantado a partir de 1990, por ini-

ciativa do Partido dos Trabalhadores, o
Orçamento Participativo está hoje presen-

te em 194 municípios brasileiros, núme-
ro reduzido, mas relevante por incluir

grandes capitais como São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte. Em nossa capi-

tal, o Orçamento Participativo incorporou
ainda a política de habitação (OPH) e a
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definição de prioridades em políticas soci-

ais e urbanas (OP Cidade).
No Poder Legislativo, que em si já é

instância de representação, a cultura da
participação direta é ainda mais

incipiente, mas é preciso incentivá-la. Li-
mitadas pela exigência de um número ele-

vado de assinaturas a serem apresenta-
das, as iniciativas populares de lei não

ocuparam grande espaço. Desde 1988,
no Congresso Nacional, houve apenas

uma lei nessas condições aprovada e san-
cionada: a Lei 9.840, da CNBB, que pune

a corrupção eleitoral, com mais de um mi-
lhão de subscrições no País.

Outras formas participativas são
adotadas, tendo a Assembléia Legislativa

mineira, desde 1990, assumido posição
de vanguarda na criação desses instru-

mentos de aproximação com a sociedade
civil. Podemos citar os ciclos de debates,

os fóruns técnicos, os seminários
legislativos, as comissões temáticas, as

frentes parlamentares, as audiências pú-
blicas, a implementação da TV Assembléia

e do Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC). A atual legislatura avançou em ou-

tras três iniciativas relevantes: a criação
da Ouvidoria, da Comissão de Ética e De-

coro Parlamentar e da Comissão de Par-
ticipação Popular.

A Comissão de Participação Popular
e o PPAG

Quando assumimos a presidência da
Comissão de Participação Popular, junta-

mente com os demais membros que a

compõem, iniciamos o trabalho pela efeti-
va implantação e pelo funcionamento das

suas atividades regulares e decidimos
priorizar o debate público do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
referente ao período de 2004 a 2007,

que seria encaminhado à Assembléia
Legislativa pelo Executivo em setembro de

2003, para votação conjunta com a pro-
posta orçamentária de 2004. Antes dis-

so, em 7 de julho de 2003, a comissão
integrou-se ao esforço do governo federal

de realizar um debate público do Plano
Plurianual de Ação Governamental da

União sobre o qual a Secretaria-Geral da
Presidência da República realizou audiên-

cias públicas nos 24 estados da Federa-
ção. Em Minas, antecipando-se à sua au-

diência, a CPP convocou entidades da so-
ciedade civil e realizou um debate prévio

na Assembléia Legislativa.
Compõem a Comissão de Participa-

ção Popular como membros efetivos,
além da presidência, os deputados

Gustavo Valadares (PFL), vice-presiden-
te; João Bittar (PL), Leonardo Quintão

(PMDB) e Olinto Godinho (PSDB). A co-
missão foi criada em junho de 2003, por

sugestão da Bancada do PT, acatada e
implementada pela atual Mesa da Assem-

bléia Legislativa, presidida pelo deputado
Mauri Torres (PSDB). Inspirada em co-

missões similares que funcionam em
democracias consolidadas, inclusive no

parlamento europeu, a Câmara dos De-

Na ampliação do conceito de democracia, busca-

se promover a combinação mais legítima da

democracia representativa com a participativa.
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putados havia criado a Comissão de Le-

gislação Participativa em 1998, quando
era presidente da Casa o atual governa-

dor Aécio Neves.
Com modelo semelhante, a comissão

recebeu um nome mais abrangente � Par-
ticipação Popular � e foi regulamentada

com as seguintes atribuições:
� apreciar as sugestões populares para

aprimorar os trabalhos legislativos;
� receber e encaminhar propostas da

sociedade civil de ação legislativa, acom-
panhando sua tramitação;

� promover pesquisas, debates ou rea-
lizar consultas públicas sobre assunto de

interesse geral;
� promover o debate público das leis

orçamentárias no período de 30 dias se-
guintes ao recebimento pela Assembléia

de cada projeto de lei orçamentária.
Assim, qualquer entidade associativa

legalmente constituída, como sindicatos,
ONGs, associações profissionais e comu-

nitárias, pode agora apresentar à comis-
são a sua proposta de ação legislativa sem

a necessidade das assinaturas exigidas

para a iniciativa de lei.
São ações legislativas, por exemplo:

� projeto de lei;
� emenda a projeto de lei em

tramitação;
�solicitação de audiência pública;

� consulta popular.
O projeto de lei popular, uma vez acata-

do pela CPP, segue em tramitação normal
como projeto de comissão, sob as mes-

mas regras válidas para os projetos de
deputados ou do Executivo. Assim, a Co-

missão de Participação Popular concede à
sociedade o uso de prerrogativas dos pró-

prios parlamentares, inclusive o direito de
defender sua proposta na tribuna durante

as audiências públicas e no Plenário.
Entre tais prerrogativas, está a de pro-

mover o debate público das leis orçamen-
tárias no período de 30 dias seguintes ao

recebimento pela Assembléia dos proje-
tos de lei orçamentária. A sociedade civil

pode também apresentar suas propostas
de emendas às leis orçamentárias.

A Comissão de Participação Popular recebeu 203 propostas da sociedade civil para o PPAG
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Assim respaldada, a Comissão de Par-

ticipação Popular iniciou em agosto as
primeiras providências para viabilizar o

debate público do PPAG, que chegaria em
algumas semanas à Assembléia. A pri-

meira iniciativa foi procurar a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão e

propor-lhe a parceria Executivo/
Legislativo na realização das audiências

públicas, sugestão prontamente acatada
pelo governo do Estado.

O curto período de tempo hábil para a
mobilização da sociedade e a organização

dos debates exigiu enorme esforço do cor-
po técnico da Assembléia Legislativa e do

governo do Estado, que disponibilizou as
informações necessárias referentes ao

orçamento para definir a metodologia.
Após o levantamento dos grandes te-

mas contidos no Plano Plurianual e do uni-
verso potencial de participação da socie-

dade nas audiências, realizou-se na As-
sembléia Legislativa, em 17 de setembro

de 2003, reunião pública preparatória ao
debate do PPAG. Na reunião, a Secreta-

ria de Estado de Planejamento e Gestão
apresentou as metas do PPAG. As enti-

dades representativas da sociedade, o
Fórum Mineiro de Participação Popular e

o corpo técnico da Assembléia Legislativa
analisaram o tema, aprovando-se então

o formato das audiências públicas. Foram
realizadas cinco audiências. Quatro delas

no Plenário da ALMG e uma no interior
do Estado.

� Primeira audiência � 2/10: apre-
sentação do Plano Plurianual de Ação Go-

vernamental e do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado, a cargo da Se-

cretaria de Estado de Planejamento e

Gestão.
� Segunda audiência � 9/10: Desen-

volvimento Econômico (infra-estrutura,
agricultura, indústria e serviços, energia

e meio ambiente).
� Terceira audiência � 16/10: Desen-

volvimento Social (saúde, saneamento,
educação, segurança, habitação, trabalho

e segurança alimentar).
� Quarta audiência � 24/10:

Interiorização (desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas).
� Quinta audiência � 30/10: Gestão

Administrativa (modernização administra-
tiva e gestão � qualidade dos serviços pú-

blicos) e encerramento.
Diante da impossibilidade de realizar

debates regionais, considerando a exten-
são do Estado e o curto período de tempo

(30 dias), a região escolhida para a audi-
ência no interior foi o Vale do Jequitinho-

nha, por apresentar o menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e deman-

dar mais políticas públicas estruturantes
e sociais. A audiência aconteceu no muni-

cípio de Araçuaí, com a participação de
representantes de prefeituras e entidades

de diversos municípios da região. Na audi-
ência, foram apresentadas 102 propos-

tas de emendas ao PPAG.
Em todas as audiências públicas, sem

restrições à participação de qualquer ci-
dadão ou entidade, a metodologia adotada

foi a seguinte: num primeiro bloco, os se-
cretários de Estado apresentavam no Ple-

nário os objetivos do PPAG em suas res-
pectivas áreas. Em um segundo bloco,

A participação popular em si é um valor político

e também um instrumento fiscalizador da

gestão pública e legitimador de transformações.
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grupos de trabalho foram formados em

torno dos projetos estruturadores, agru-
pados por afinidade de tema. Reunidos nos

plenarinhos com os gerentes dos proje-
tos e técnicos legislativos, os grupos de-

batiam e posteriormente apresentavam,
por escrito, em relatório, suas propostas

de emendas.
Em Desenvolvimento Econômico, fo-

ram formados três grupos: de infra-estru-
tura; de agricultura, indústria e serviços;

e de energia e meio ambiente. No primei-
ro grupo, os debates abordaram os cor-

redores radiais de integração e desenvol-
vimento, a pavimentação de ligações e

acessos rodoviários aos municípios, en-
tre outros projetos. No segundo, foram

assuntos do debate a Estrada Real, o Pro-
jeto Jaíba, entre outros. E, no terceiro,

os temas tratados foram gestão ambiental
em Minas no século XXI, oferta de gás

natural, revitalização e desenvolvimento
sustentável da bacia hidrográfica do rio

São Francisco.
Em Desenvolvimento Social, os grupos

apresentaram projetos como o Minas

sem Fome, além de temas como

regionalização da assistência à saúde,
universalização e melhoria do ensino mé-

dio. Em Gestão Administrativa, o debate
foi sobre a criação do corredor cultural

da Praça da Liberdade, a modernização
da receita estadual, a unidade parceria

público-privada e o chamado �choque de
gestão�.

Resultados concretos

Se os resultados numéricos do deba-
te público do PPAG não deixam de ser

expressivos, mais relevante ainda é o seu
significado político e social, determinado

por conquistas populares no orçamento
de 2004 e com perspectivas de mais re-

cursos para as áreas sociais nos próxi-
mos anos. Participaram das audiências

cerca de 700 pessoas e 237 entidades
civis, apresentando nos grupos de traba-

lho 203 propostas. Cada uma delas foi
analisada e recebeu parecer técnico.

Quando tratavam de objetivos coinciden-
tes, eram condensadas em uma mesma

emenda. Quando não constituíam objeto

Classificação dos autores(1) Nº de propostas recebidas %

Entidade da sociedade civil 95 46,8

Órgão e câmara municipal 86 42,4

Órgão estadual 10 4,9

Instituição de ensino 7 3,4

Outra situação 4 2

Órgão federal 1 0,5

Total 203 100,0

Tabela 1

Categoria dos autores das propostas

Fonte: Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte, Minas
Gerais – ALMG, 16p.

(1) A  autoria considerada é a do primeiro signatário.
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de matéria orçamentária, eram transfor-
madas em requerimentos encaminhados

aos órgãos ou comissões responsáveis.
Ao final, a Comissão de Participação Po-

pular apresentou 42 emendas oriundas
das propostas populares. Essas emendas

foram submetidas, antes da votação em
Plenário, à Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária, responsável
pela análise de mérito de todas as emen-

das de parlamentares e populares. Presi-
dida pelo deputado Ermano Batista (PSDB),

a comissão trabalhou com inquestionável

sensibilidade política e social na aprecia-
ção das emendas populares e chegou a

dilatar seus prazos, tendo em vista o exí-
guo período previsto e o grande número

de propostas. Resultado: 32 emendas
populares foram incorporadas ao PPAG

2004/2007 e geraram 20 emendas in-
corporadas ao orçamento de 2004. �Or-

çamento mais perto do povo�, noticiaram
alguns órgãos da imprensa mineira.2

Valeram, portanto, o enorme esforço
e a mobilização do corpo técnico legislativo

e do Estado, o entusiasmo da sociedade

Áreas de atuação Nº de propostas recebidas %

Educação 33 16,3

Meio ambiente 25 12,3

Infra-estrutura 21 10,3

Planejamento e gestão 21 10,3

Assistência Social 15 7,4

Saúde 13 6,4

Saneamento 11 5,4

Segurança 10 4,9

Trabalho 10 4,9

Cultura 9 4,4

Habitação 8 3,9

Indústria e comércio 8 3,9

Turismo 8 3,9

Agricultura e agronegócio 5 2,5

Energia 4 2,0

Reforma agrária 2 1,0

Total 203 100

Tabela 2
Propostas recebidas segundo as áreas de atuação

Fonte: Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte, Minas
Gerais – ALMG, 16p.
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organizada que respondeu à convocação,

o exaustivo trabalho dos cinco parlamen-
tares membros da comissão na análise

de cada proposta popular e as longas ne-
gociações com as principais forças políti-

cas da Assembléia Legislativa em torno
das emendas apresentadas por sua apro-

vação integral ou parcial. Temos uma ava-
liação crítica de todo o processo com as

respectivas recomendações e providên-
cias para o aperfeiçoamento do próximo,

na certeza de se tratar de aprendizado
mútuo e contínuo. A seguir, alguns exem-

plos de emendas aprovadas.
A primeira delas eleva de 30 para 31 o

número de projetos estruturadores do
PPAG, fortalecendo a política de assistên-

cia social em Minas Gerais e a atenção à
criança e ao adolescente. O Projeto 31

recebeu o nome de �Inclusão social de fa-
mílias vulnerabilizadas�, integra ações so-

ciais antes desarticuladas e eleva em R$
1 milhão o orçamento do setor em 2004,

que passa a ser de R$ 19,562 milhões.
Outra emenda popular de repercussão é a

inclusão do Programa de Segurança Ali-
mentar Nutricional, do Conselho de Segu-

rança Alimentar e Nutricional de Minas
Gerais (Consea), ao Projeto Minas sem

Fome. Com isso, ele terá R$ 3,450 mi-
lhões em 2004 em vez dos parcos R$ 20

mil previstos. O Combate à Violência e Ex-

ploração Sexual também foi beneficiado:

seus recursos subiram de R$ 10 mil para
R$ 300 mil em 2004. Será criado um

centro cultural no Jequitinhonha e o Pro-
jeto de Economia Popular Solidária na re-

gião será fortalecido. A merenda escolar
no ensino médio será implantada

gradativamente a partir de 2005.
Os desdobramentos do debate público

são essenciais. Foi garantida em lei a re-
visão anual do PPAG, bem como o seu

monitoramento com participação popular,
o que significa que em novas audiências

públicas a sociedade organizada poderá
acompanhar e cobrar o cumprimento do

PPAG a cada ano e lutar por �emendar�
previsões de recursos aos projetos a cada

orçamento.
Em aprendizado mútuo, população,

parlamentares e dirigentes públicos po-
dem aprofundar progressivamente a cul-

tura da democracia participativa e ampli-
ar seu impacto nas decisões que afetam

a vida de todos, em cada canto do nosso
estado e do nosso país. A capacitação dos

atores sociais também é fundamental, já
que o mundo moderno tem na informa-

ção uma das principais estratégias do jogo
do poder político e econômico. Outro limi-

te apontado no debate foi a fragilidade da
integração entre setores por parte da

própria sociedade organizada. Ainda que

Emendas/Subemendas Aprovadas

PPAG 32

PMDI 1

LOA 23

Requerimentos 46

Tabela 3
Emendas incorporadas ao PPAG, PMDI e LOA e requerimentos

Fonte: Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte,
Minas Gerais – ALMG.
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construído a partir das áreas contempla-

das, o modelo de participação precisa es-
timular mais a visão de conjunto dos par-

ticipantes. É preciso caminhar para a
integração setorial, com impacto

regionalizado. É papel do Legislativo, até
pela sua pluralidade e representatividade

garantidas pelos mandatos eletivos, pro-
piciar e apoiar os canais de participação

da sociedade.
Algumas providências para o debate

público do PPAG em Minas já foram to-
madas. A primeira delas será um curso

de monitoramento oferecido pela Assem-
bléia Legislativa e destinado à capacitação

de técnicos e representantes de entida-
des da sociedade civil. Outro avanço será

a publicação de emendas aprovadas ao
PPAG. Finalmente, a realização, na medi-

da do possível, do debate regionalizado,
haja vista a extensão territorial de nosso

estado e a dimensão dos nossos proble-
mas econômicos e sociais.

Está plantada a semente. A experiên-

cia aqui relatada já produziu frutos rele-
vantes para o aperfeiçoamento dos me-

canismos de monitoramento das políticas
públicas.

Para ser devidamente reconhecida
pela população mineira, a Comissão de

Participação Popular tem ainda um vasto
caminho a percorrer. O seu bom desem-

penho dependerá de uma participação efe-
tiva da sociedade, que poderá atuar apre-

sentando solicitações de projetos de lei e
emendas e buscando informações oficiais

do poder público. Que a sociedade exerça
sua soberania para assegurar um país

mais justo.

Notas
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2 ESTADO DE MINAS, 2/12/2003

A Assembléia Legislativa estendeu os debates sobre o PMDI e o PPAG ao interior do Estado
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