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Compromisso com a participação
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A Constituição Estadual de 1989 sinalizou novos rumos

para a participação popular na administração pública,

reproduzindo instrumentos previstos na Constituição

Federal e também inovando em relação a ela.

Conselhos setoriais com assento da sociedade;

ouvidorias; controle direto das ações de governo por

meio de petição ou representação; e, no âmbito do

Parlamento, a iniciativa popular no processo legislativo

e as audiências como subsídio para a elaboração das

políticas públicas. Vinte anos depois, esses mecanismos

institucionalizados de participação social avançam com

forma e ritmo diferenciados e continuam exigindo

esforço e investimento para se consolidarem.

Fabiana Oliveira

Jornalista da ALMG

fotos: Marcelo Metzker e Acervo ALMG
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Em 21 de setembro de 1989, data
da promulgação da Constituição Esta-
dual, um parlamentar atribuiu à norma
que entrava em vigor a qualidade de
ser a “Constituição Compromisso”. A
expressão não ganhou fama, ao con-
trário do que ocorreu com a “Consti-
tuição Cidadã”, de 1988. Mas essa
tentativa de sintetizar em uma palavra-
chave a premissa e o resultado da
Assembleia Constituinte Mineira de
1989 revela um importante significado
do Texto Constitucional: o compromis-
so de criar canais para a efetiva parti-
cipação popular, conforme destacou o
relator, deputado Bonifácio Mourão, na
solenidade de promulgação. Era um
cenário de esperança, alimentado pelo
processo de redemocratização do País
após anos de ditadura e também pela
mobilização social, que buscou garan-
tir direitos nos textos constitucionais.
A indagação que se faz hoje, 20

anos depois, é quanto ao verdadeiro
significado da Constituição Estadual
na definição de novos rumos para a
participação popular e para a atuação
dos Poderes. Quais mecanismos
institucionalizados de participação te-
riam determinado avanços na elabo-
ração das políticas públicas e forçado
novas posturas do Legislativo, do Exe-
cutivo e da sociedade? Avaliar como
esse compromisso vem sendo cum-
prido pode contribuir para resgatar a

importância da Constituição Estadual,
no momento em que se comemora seu
aniversário. É uma reflexão que se faz
necessária em um cenário não mais de
esperança, mas de profundo
questionamento com relação às insti-
tuições, às leis e à atuação política.

Conselhos setoriais

A Constituição Federal de 1988
deu as diretrizes para que a adminis-
tração pública avançasse na criação
de órgãos colegiados no âmbito do
Executivo com representação da so-
ciedade civil, atribuindo acentuada im-
portância aos chamados conselhos
setoriais nos diferentes níveis de go-
verno. A assistente social Eleonora
Schettini Martins Cunha, mestre e dou-
toranda em Ciência Política e funcio-
nária da UFMG, pondera que a preo-
cupação era garantir que as mudan-
ças de governo não interferissem na
qualidade das ações públicas. “A ideia
era criar colegiados com a participa-
ção da sociedade, com condições de
autoridade para exercer o controle das
políticas públicas. Foi uma proposta
disseminada por todos os grupos que
participaram da Constituinte, a partir
da experiência da área da saúde, que
já contava com essas instâncias”, ex-
plica ela, que participou dos debates
em Brasília.
Conselhos sempre existiram, lem-

bra Eleonora Cunha, tanto na época da
Coroa Portuguesa quanto na história
republicana brasileira, mas todos eles
consultivos, formados por “notáveis”,
pessoas com renomado conhecimento
ou trajetória política em determinada
área. Com a Constituição Federal, os
conselhos receberam formato diferen-
ciado e inovador: passaram a contar
com o assento da sociedade e ganha-
ram a capacidade deliberativa, ou seja,

de decidir os rumos da política públi-
ca, efetuando também seu monito-
ramento e controle. Os novos conse-
lhos não mais exigiram a notabilidade,
e sim experiência de vida e interesse
em participar, segundo Eleonora.
Comparativamente com a Consti-

tuição Federal, a Constituição Esta-
dual de 1989 ampliou o rol dos conse-
lhos com participação cidadã, na ava-
liação do especialista e mestre em
Direito Administrativo Antônio José
Calhau de Resende, consultor da
ALMG. Ele cita exemplos de conse-
lhos consultivos como o de Defesa
Social (artigo 134, inciso IX), órgão
de consulta do governador na política
de defesa social do Estado, com re-
presentantes da sociedade civil. Tam-
bém destaca a determinação consti-
tucional de que o Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social propo-
nha o Plano Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado (PMDI), a ser executado
pelo Estado para fomentar o desen-
volvimento econômico (artigo 231). Na
composição desse conselho, assina-
la, é assegurada mais uma vez a par-
ticipação da sociedade civil.
A Constituição Estadual também

previu, de forma expressa, a criação
dos Conselhos Estaduais dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente
(Cedca), de Defesa dos Direitos do
do Idoso e do Portador de Deficiência
(artigo 226). Determinou, ainda, que
as ações na área de assistência social
seriam implementadas mediante a ob-
servação de diretrizes como a da par-
ticipação da população, por meio de
organizações representativas, na for-
mulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis (artigo 194).
O Texto Constitucional também esta-
beleceu que as diretrizes para a atua-
ção estatal em áreas como saúde,



REVISTA DO LEGISLATIVO 7

educação, assistência social, sanea-
mento básico, cultura, meio ambien-
te, comunicação social, turismo e po-
lítica hídrica seriam definidas conjun-
tamente pelo Estado e pela socieda-
de civil por meio de órgãos colegiados
a serem criados em lei (artigo 260).

Um ideal ainda em construção

O Texto Constitucional procurou
garantir a participação da sociedade
na definição de diretrizes para a atua-
ção estatal em diversas áreas. A per-
gunta que se faz é: como isso tem
ocorrido na prática? Eleonora Cunha
lembra que o governo tem um papel
muito importante na efetivação dos
conselhos, pois estes são uma insti-
tuição do Estado, ainda que com um

formato totalmente diferente. É o ente
público que torna disponíveis recursos
materiais, humanos e espaço físico
para seu funcionamento. “O Estado
tanto pode ser o estimulador do con-
selho quanto fazer com que essa ins-
tituição nem funcione”, analisa
Eleonora, que integra o projeto Demo-
cracia Participativa, da UFMG. Esse
grupo reúne professores e alunos que
estudam instituições de participação.
A mais recente pesquisa da equipe
trata dos conselhos de saúde, assis-
tência social e criança e adolescente
no Brasil. O critério que orientou o tra-
balho foi a qualidade da participação
e da deliberação dos conselhos.
Na avaliação de Eleonora, um pri-

meiro ponto de análise diz respeito aos

gestores públicos, sejam eles gover-
nadores, prefeitos, sejam, ainda, in-
tegrantes do segundo escalão dos go-
vernos. Aqueles que não têm visão
participativa acabam fazendo o con-
selho funcionar apenas para cumprir
requisitos legais. Isso porque, em mui-
tos casos, a liberação de recursos pú-
blicos para determinada área está con-
dicionada à criação do conselho
setorial. Já os gestores com projetos
políticos mais participativos apresen-
tam um diferencial, viabilizando a cria-
ção de conselhos e comitês muito além
do que a lei estabelece. “O que tenho
observado é que, quando o governo
acredita na participação, ele está lá
no conselho; não delega a função para
ninguém. O secretário debate os as-

Guilherme Bergamini
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suntos com a comunidade, aceita me-
lhor qualquer derrota e leva a sério as
decisões, pois considera legítimo
aquele espaço”, relata.
Outro ponto de análise é a repre-

sentação da sociedade civil. Na avalia-
ção da pesquisadora, é preciso aten-
ção para evitar as armadilhas da
burocratização dos conselhos e de sua
transformação em redomas, instân-
cias fechadas aos segmentos que re-
presentam. Ela alerta para o risco de
se reproduzir um tipo de atuação con-
denável, por exemplo, em parlamen-
tares que, após eleitos, exercem o
mandato sem vínculo com sua base.
Para fugir dessas armadilhas, ela su-
gere que o segmento representado dê
suporte ao trabalho do conselheiro,
por meio de fóruns e espaços de arti-
culação que ofereçam condições para
acompanhar e cobrar posturas de seus
representantes. O conselheiro, por ou-
tro lado, precisa ter consciência de que
sua presença naquela instância de de-
liberação é fruto de um mandato con-
ferido por determinada entidade. Esta,
por sua vez, deve estabelecer uma es-

tratégia conjunta de atuação entre
seus diferentes conselheiros, a fim de
manter a coerência da representação.
Outros dois pontos de análise, mas

certamente não os últimos, são a cha-
mada assimetria informacional entre
governo e sociedade e a falta de
capacitação e apoio aos conselheiros.
Representante do Conselho Regional
de Serviço Social (Cress) no Conse-
lho Estadual de Assistência Social
(Ceas) em 2008, Eleonora Cunha re-
lata sua angústia com relação a esses
aspectos. “A sensação é de impotên-
cia”, afirma, ao descrever o dia a dia
de um conselheiro da sociedade civil.
Ela conta que a área de assistência
social passou recentemente por gran-
des mudanças normativas, rapidamen-
te assimiladas pelos gestores públi-
cos com sua capacidade de articula-
ção e verba disponível para a promo-
ção de treinamentos. Com a socieda-
de civil foi bem diferente, pois não
havia essa facilidade.
A assimetria informacional combi-

nada com a pressão do gestor acaba
provocando dilemas difíceis de

equacionar. “Presenciei várias reuni-
ões, como estudiosa e conselheira, em
que o gestor chegou e disse que o
governo iria liberar recursos, mas era
preciso decidir sobre aquela determi-
nada ação naquele momento. O con-
selheiro fica dividido entre a respon-
sabilidade de deliberar algo com cons-
ciência e de não votar e, com isso,
prejudicar a população. Ele acaba en-
tão dando um voto de confiança ao
gestor”, relata. A necessidade de de-
dicar muito tempo para cumprir fun-
ções complexas é outro ponto a des-
tacar. No Ceas, o conselheiro tem vá-
rias atribuições, como analisar pedi-
dos de registro de instituições de as-
sistência social. “É preciso visitar a
entidade, conversar com os atendidos,
inteirar-se daquela realidade para dar
o parecer”, ressalta.
Outro aspecto que, segundo

Eleonora, angustia o conselheiro da
sociedade civil é a falta de condições
financeiras e de infraestrutura para
participar. Ela cita o relato de uma
conselheira moradora de um pequeno
município que participava de um cur-

Eleonora Cunha Regina Mendes

Marcelo Metzker Willian Dias
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lei cria o conselho na estrutura orgâni-
ca do governo, como órgão
deliberativo e controlador das políti-
cas e ações em todos os níveis de aten-
dimento. Entre suas competências
estão a formulação da política esta-
dual, fixando prioridades para a con-
secução das ações, a captação e a
aplicação de recursos. A lei determi-
nou ainda que as entidades não go-
vernamentais se reuniriam em fórum
próprio, convocado pela secretaria,
para escolher seus representantes.
Segundo Fernanda Martins, tanto

a secretaria quanto o Cedca têm in-
vestido também na capacitação dos
integrantes dos conselhos municipais
de direitos – presentes hoje em 804
dos 853 municípios mineiros. Desde
2008, mais de três mil conselheiros
de direitos e também tutelares rece-
beram treinamento, estando o térmi-
no da capacitação previsto para este
ano. Também em 2009 será concluída
a entrega de computadores e impres-
soras aos conselhos de direitos. Se-
gundo a presidente, os recursos fo-
ram garantidos também por meio de
emenda popular ao Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG).
Válido para quatro anos, o PPAG

é uma lei que estabelece metas e in-
vestimentos da administração públi-
ca, de forma regionalizada, em seto-
res como saúde, educação, seguran-
ça, meio ambiente, infraestrutura e
assistência social. Como acontece
desde 2003, a ALMG tem incorpora-
do sugestões populares ao plano por
meio de audiências regionais, realiza-
das com a parceria essencial do Exe-
cutivo (leia matéria na página 14).
Na avaliação de Fernanda Martins,

não somente o Estado deve dar mais
apoio aos conselhos municipais, mas
também as prefeituras. “O gestor

tal, uma pessoa de sua inteira confi-
ança; e ainda há situações de envio
das atas das reuniões às casas de con-
selheiros apenas para que eles as as-
sinem”, lamenta.
Tanto Regina Mendes quanto a atual

presidente do Cedca, Fernanda
Flaviana de Souza Martins, ponderam,
por outro lado, que todo o esforço é
para tentar reverter esse cenário de
carências diversas. Os avanços come-
çam, destaca a presidente, pelo pró-
prio conselho estadual, que tem hoje
sede própria, equipe e orçamento.
Segundo ela, em 2009 o governo des-
tinou R$ 559 mil para o pagamento
de projetos e também para a VII Con-
ferência Estadual dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente – evento em
que serão formuladas propostas para
o plano decenal, com diretrizes para a
política nos três níveis de governo.
“O Cedca e o Ceas são os conse-

lhos mais fortes e bem organizados no
âmbito da secretaria. O governo tem
noção da importância desse espaço e
está empenhado em seu fortalecimen-
to”, avalia Fernanda Martins, que tam-
bém é responsável pela Coor-
denadoria Especial de Políticas Pró-
Criança e Adolescente da Sedese. Ela
enfatiza que é muito importante para
o governo ouvir o que a sociedade tem
a dizer sobre as políticas públicas.
“Isso nos ajuda a pensar um norte, um
caminho. Se não tivéssemos esses
diversos olhares e esse espaço de tro-
ca, a possibilidade de erro talvez fos-
se maior”, opina.
De fato, a Lei 10.501, de 1991 –

que regulamentou dispositivo consti-
tucional e que em outubro deste ano
completará 18 anos –, reconhece o
conselho estadual como espaço de
deliberação das políticas para a infân-
cia e a adolescência. O artigo 6º da

so de capacitação a distância promo-
vido pela UFMG. Segundo essa alu-
na, o único computador ligado à
internet de que dispunha na cidade era
o do setor de contabilidade da prefei-
tura. O equipamento só podia ser usa-
do, no entanto, depois do horário de
expediente, quando não havia mais
nenhum interlocutor do outro lado.

Experiência do Cedca

Todos esses entraves têm sido
vivenciados de perto também por Re-
gina Helena Cunha Mendes, que inte-
gra o Cedca como representante da
Associação Profissionalizante do Me-
nor de Belo Horizonte (Assprom) e foi
a última presidente do conselho. Mes-
mo sendo, segundo ela, um conselho
bem-estruturado, dispondo de recur-
sos humanos e materiais para atuar, o
Cedca até há bem pouco tempo res-
sentia-se com problemas de comuni-
cação e de restrição do uso dos re-
cursos das novas tecnologias. Regina
conta que, apesar de o conselho pos-
suir um site, não havia autonomia para
inserir informações nele, pois essa era
uma prerrogativa da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese). Somente em junho deste
ano foi inaugurado pelo governo do
Estado o portal dos conselhos, no qual
cada um tem autonomia para incluir
dados, agilizando a comunicação.
As dificuldades se intensificam

quando o olhar se volta para o interior
de Minas. “Falta tudo”, atesta a
conselheira, que, assim como Eleonora
Cunha, também aponta o problema da
criação de conselhos municipais dos
direitos da criança e do adolescente
apenas para se ter acesso a recursos
públicos. “Infelizmente ainda há casos
em que o prefeito coloca no conselho,
como representante não governamen-



REVISTA DO LEGISLATIVO10

Um exemplo dessa articulação foi a
garantia de recursos no PPAG, por meio
de emenda popular, para um diagnósti-
co sobre crianças e adolescentes em
situação de rua e em trabalho infantil,
que precedeu a elaboração do Plano
Estadual de Erradicação do Trabalho

Infantil e Proteção do Adolescente Tra-

balhador, lançado em 2008. No texto
de apresentação desse diagnóstico, a
conselheira Regina Mendes, à época
presidente do Cedca, destaca o em-
penho do conselho e dos diversos
movimentos sociais para conseguir
essa verba. Os recursos foram garan-
tidos, ainda em 2006, durante a revisão
participativa do PPAG 2004/2007, in-
forma Fernanda Martins.
Na avaliação de Eleonora Cunha,

é fundamental a articulação entre
Legislativo e conselhos em mobiliza-
ções conjuntas, mas não a presença
parlamentar nessas instâncias. “Tudo
o que o conselho delibera, em algum
momento, passa pelo Legislativo.
Este, por sua vez, tem poder de deci-
são sobre muitas questões, o que fal-
ta ao conselho. Se existe uma boa ar-

ticulação, assuntos que emergem de
grupos sociais e vão parar no conse-
lho podem ser apresentados ao legis-
lador”, analisa.
Exemplo disso foi a inserção do

projeto estruturador Inclusão Social
de Famílias Vulnerabilizadas na lei do
PPAG 2004/2007. Esse projeto foi
incorporado a partir de mobilização da
área de assistência social, que se ar-
ticulou com a Comissão de Participa-
ção Popular, uma das comissões en-
carregadas de promover as audiên-
cias do PPAG. Os estruturadores são
projetos prioritários, com gerencia-
mento unificado e garantia de recur-
sos para sua execução.
Outra forma de mobilização con-

junta, finaliza Eleonora, é a promoção
de eventos que possibilitem a troca
de experiências entre os conselhos,
aprimorando a atuação dessas instân-
cias. Na opinião da pesquisadora, a
Assembleia de Minas pode ter um
papel importante no fortalecimento
dos conselhos, pois tem capacidade
técnica, operacional e financeira para
promover ações desse tipo.

municipal precisa fortalecer esse ór-
gão, garantindo recursos, estrutura
mínima e capacitação conforme a
necessidade de cada região”, ponde-
ra. Esse apoio deve se estender aos
conselhos tutelares, que intervêm
quando os direitos de uma ou várias
crianças são violados, omitidos ou
ameaçados. É preciso capacitar os
conselheiros, pessoas escolhidas pela
população local entre aquelas de re-
conhecido compromisso com a defe-
sa da criança.

Parceria com o Legislativo

Nesse contexto de evolução lenta,
mas continuada, dos conselhos, o
Legislativo adquire papel importante.
O deputado André Quintão (PT), pre-
sidente da Comissão de Participação
Popular da ALMG e conselheiro su-
plente do Cedca, lembra que, para
exercer de fato seu papel de controle
social, o conselho deve ter incidência
nas peças do ciclo orçamentário. Isso
porque as políticas públicas, comple-
ta o deputado, são efetivadas por meio
de leis como a do PPAG e a do Orça-
mento. Então, à medida que o Parla-
mento democratiza o debate sobre
essas leis, acolhendo sugestões po-
pulares, ele acaba subsidiando a
atuação dos conselhos.
Também pensa assim a deputada

Gláucia Brandão (PPS), que preside
a Comissão de Cultura da ALMG e é
conselheira titular do Cedca. Ela lem-
bra que a articulação do Parlamento
com os conselhos é fundamental, pois
são os deputados que votam as leis
orçamentárias. “Estando no conselho
e conhecendo a realidade e as deman-
das do setor, temos mais argumenta-
ção para defender os recursos neces-
sários para a implementação da polí-
tica pública”, opina.

Fernanda Martins Deputada Gláucia Brandão

Alair Vieira Ricardo Barbosa
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Apesar de prevista há 20 anos, a
Ouvidoria só começou a sair do papel
no final da década de 1990 e, ainda
assim, não exatamente da forma como
o Texto Constitucional determinou. As
primeiras ouvidorias criadas foram no
âmbito do Executivo, e não do
Legislativo: as de Polícia (Lei 12.622,
de 1997) e Ambiental (Lei 13.214, de
1999). Na esfera do Legislativo, a
Ouvidoria Parlamentar foi instalada em
junho de 2003 (Resolução 5.207, de
2002). Mais recentemente, seis

ouvidorias tiveram a atuação centrali-
zada na Ouvidoria-Geral do Estado:
de Polícia, do Sistema Penitenciário,
Educacional, de Saúde, Ambiental e
de Fazenda, Patrimônio e Licitações
Públicas (Lei 15.298, de 2004).
Mesmo que por outras vias, pode-se

dizer que o objetivo do constituinte
mineiro foi preservado. Ou seja, o de
que o ombudsman fosse uma espé-
cie de fiscal da execução material do
serviço público e de que o órgão fos-
se um novo canal de comunicação en-
tre povo e Estado.
Agora implantadas, as ouvidorias ain-

da enfrentam desafios. A Ouvidoria Parla-
mentar, por exemplo, tem competências
bem específicas, entre elas “receber,
examinar e encaminhar aos órgãos com-
petentes as reclamações ou as represen-
tações de pessoa física ou jurídica refe-
rentes a membro da Assembleia”. Ou
seja, reclamações e/ou denúncias dos
cidadãos referentes aos deputados no
exercício do mandato.
Apesar disso, grande parte das so-

licitações que chega à Ouvidoria Par-
lamentar, ainda hoje, refere-se a outras
questões, evidenciando que o órgão
tem uma atuação mais próxima daque-
la idealizada originalmente pelo consti-
tuinte. O relatório das atividades de

Ouvidorias buscam se afirmar,
mas evolução é lenta

Além da participação popular
nos conselhos setoriais, a Constitui-
ção Estadual de 1989 estabeleceu
outras formas de intervenção do ci-
dadão na administração pública.
Uma delas é a Ouvidoria do Povo.
De acordo com o Texto Constitucio-
nal, a Ouvidoria seria um órgão au-
xiliar do Legislativo na fiscalização
da execução dos serviços públicos
estaduais. Lei complementar, de ini-
ciativa privativa da Assembleia, tra-
taria desse órgão (artigo 268).

Deputado Wander Borges Lúcio Urbano

Guilherme Bergamini Helena Leão
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2008 lista pedidos de informações, por
exemplo, sobre piso salarial de profes-
sor e sobre a Corregedoria da Polícia
Civil, além de denúncias contra prefei-
tura, ocupação de praça pública por
construtora, mau estado das estradas
e reclamações relativas à prestação de
serviços públicos. Em todos esses ca-
sos, ensina-se o “caminho das pedras”
às pessoas, informando qual órgão é
competente para resolver determina-
do problema.
O ouvidor da Assembleia, deputa-

do Wander Borges (PSB), entende que
ainda há muita confusão sobre os pa-
péis do Legislativo e do Executivo en-
tre a população. Isso explicaria o cará-
ter das solicitações feitas à Ouvidoria
Parlamentar. É a mesma opinião do di-
retor de Processo Legislativo da
ALMG, Sabino José Fortes Fleury. Na

avaliação dele, o cidadão acaba procu-
rando o Parlamento porque não conse-
gue identificar o canal institucional cor-
reto para apresentar suas demandas.
Em vez de levar suas reclamações ao
Executivo, acaba recorrendo à
Assembleia Legislativa.

A Ouvidoria no Executivo

No âmbito do Executivo, a
Ouvidoria-Geral busca se afirmar. O
ouvidor-geral, Lúcio Urbano, desembar-
gador aposentado do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG), tem
status de secretário. A Lei 15.298, de
2004, que a criou, determinou que a
Ouvidoria poderá aplicar multa ao diri-
gente de órgão ou entidade que não
fornecer dados, informações, certidões
ou documentos relativos a suas ativi-
dades. O ouvidor-geral poderá provi-

denciar a realização de inspeções, dili-
gências e sindicâncias que julgar ne-
cessárias, mediante solicitação enca-
minhada ao titular do órgão. Outra com-
petência da Ouvidoria-Geral que cha-
ma a atenção é que ela deverá contri-
buir para disseminar formas de parti-
cipação popular no acompanhamento
e na fiscalização da prestação dos ser-
viços públicos.
A indagação que se faz agora é se há

muitos conflitos na relação da ouvidoria
com os órgãos governamentais. Na ava-
liação de Lúcio Urbano, não há arestas
nesse processo. Se no início houve algu-
ma resistência, ela pode ter ocorrido por
desinformação. O ouvidor-geral afirma
que hoje todos os secretários de Estado
estão esclarecidos sobre o papel do ór-
gão. A preocupação agora, aponta, é com
a expansão da ouvidoria. Atualmente exis-

O cidadão pode exercer o controle direto dos atos dos órgãos de qualquer Poder ou entidade da

administração indireta por meio de petição ou representação, direito previsto na Constituição Estadual

Guilherme Bergamini
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tem apenas 23 estruturas avançadas de
atendimento, espalhadas no interior, nas
unidades do Posto de Serviço Integrado
Urbano (Psiu). A possibilidade de o ci-
dadão encaminhar suas demandas pela
internet (www.ouvidoriageral.mg.gov.br)
tenta compensar a falta de capilari-
dade da Ouvidoria, que registrou
19.551 manifestações ao longo de
seus cinco anos de existência. As prin-
cipais queixas chegam à Ouvidoria de

Polícia e tratam de abuso de autori-
dade, prisão ilegal e agressão.
Instituição relativamente nova no

País, a ouvidoria ainda caminha a pas-
sos lentos e, para se fortalecer e avan-
çar, tem procurado se articular com
seus parceiros. Exemplo disso foi o
I Fórum de Ouvidores e Ombudsmen

de Minas Gerais, que aconteceu em
junho deste ano, em Belo Horizonte.
Na abertura do evento, o vice-gover-

Outro instrumento de participação
social previsto na Constituição de 1989,
a petição, que poderia forçar novas pos-
turas dos administradores públicos,
permanece esquecido. Ele está detalha-
do no artigo 73, integrante da seção que
trata da fiscalização e do controle.
Segundo esse artigo, os atos das

unidades administrativas dos Poderes
e de entidade da administração indireta
se sujeitarão não somente ao controle
interno e externo, a cargo da
Assembleia, com o auxílio do Tribunal de
Contas, mas também – e aí está o dife-
rencial previsto no inciso III – ao “con-
trole direto, pelo cidadão e por associa-
ções representativas da comunidade,
mediante amplo e irrestrito exercício do
direito de petição e representação pe-
rante órgão de qualquer Poder e enti-
dade da administração indireta”.
Na avaliação do consultor da

ALMG Antônio José Calhau de

Resende, o inciso III talvez seja o mais
importante dispositivo constitucional
no que se refere ao controle direto dos
atos da administração pelos cidadãos.
Já o desembargador José Edgard

Penna Amorim Pereira, do TJMG, la-
menta que o artigo não seja mais uti-
lizado para fundamentar as decisões
do Judiciário. Ele ressalta que o seu
caput é o princípio da ética na admi-
nistração pública: a sociedade tem
direito a governo honesto, obediente
à lei e eficaz. “É óbvio que não de-
pende apenas da aplicação desse dis-
positivo a condenação por improbi-
dade e outros desvios da lei, mas é
um postulado constitucional que me-
receria ser mais invocado”, anali-
sa o desembargador, que atuou como
assessor parlamentar na Assembleia
Constituinte Mineira de 1989.
Servidores que participaram do

processo constituinte contam que o

caput  do artigo 73 está na Constitui-
ção por obra do já falecido professor
Paulo Neves de Carvalho. Ele foi um
dos consultores externos que auxilia-
ram nos trabalhos constituintes, as-
sim como os professores Raul Macha-
do Horta e José Alfredo de Oliveira
Baracho, também falecidos.
O consultor Calhau atesta a

abismal diferença entre o Brasil legal
e o Brasil real. Segundo ele, temos to-
dos os instrumentos necessários para
controlar a administração, mas falta
efetivá-los. “Muitas vezes o descaso
com a lei não ocorre por parte do ci-
dadão, mas sim por atos e omissões
do próprio poder público. Antes de
exigir que o cidadão se inteire e res-
peite a Constituição e as normas, o
governo tem que dar o exemplo de
respeito e submissão. Mas o poder
público é o primeiro a pisar nas nor-
mas”, conclui.

nador do Estado, Antonio Augusto
Anastasia, enfatizou que a ouvidoria
na administração pública é um dos
mais importantes instrumentos de ci-
dadania, mas reconheceu que “ainda
não temos a estrutura, robustez e
musculatura dos países escandi-
navos, berço da instituição da
ouvidoria, que completa 200 anos,
mas estamos prosperando no papel
democrático”.

Petição é mais um instrumento de
controle do poder público
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Da iniciativa popular ao PPAG monitorado:
a experiência mineira

O constituinte mineiro estabeleceu
um dos principais instrumentos de in-
tervenção da sociedade na adminis-
tração pública: o projeto de iniciativa
popular. Constituinte mineiro, sim,
pois, como informa o diretor de Pro-
cesso Legislativo da ALMG, Sabino
José Fortes Fleury, a previsão da ini-
ciativa popular no processo legislativo
remonta à Constituição Estadual de
1947, e não à Constituição Federal de
1988. Seu artigo 27 já previa que elei-
tores, em número de 10 mil, pelo me-
nos, poderiam propor leis. Apesar do
pioneirismo, Minas não tem feito uso
dessa prerrogativa, que se repetiu no
Texto Constitucional de 1989.
O artigo 67 da Constituição de

1989 estabelece que a iniciativa po-
pular pode ser exercida pela apresen-
tação à Assembleia de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, 10 mil elei-
tores do Estado, em lista organizada

por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará
pela idoneidade das assinaturas. Des-
sas assinaturas, no máximo, 25% po-
derão ser de eleitores alistados na
Capital. Na avaliação de Sabino
Fleury, a dificuldade operacional para
atender a essas determinações cons-
titucionais pode ter contribuído para
restringir o uso do instrumento. As
exigências de um grande número de
assinaturas e de sua disseminação
espacial são, na avaliação do diretor,
um elemento dificultador para o exer-
cício da participação.
O consultor Antônio José Calhau

de Resende concorda. Ele lembra que
a única proposição de iniciativa popu-
lar que virou norma foi o Projeto de
Lei 1.644/93, transformado na Lei
11.830, de 1995. Ela criou o Fundo
Estadual de Habitação, destinado a
dar suporte financeiro a programas de

investimento de interesse social, na
área de habitação, para a população
de baixa renda.

Audiência pública

Outra forma de intervenção popu-
lar no processo legislativo determina-
da pela Constituição de 1989 foi a au-
diência pública de comissão da
Assembleia em regiões do Estado (ar-
tigo 60). Segundo Calhau, a Consti-
tuição mineira não somente reprodu-
ziu a Federal, ao prever audiência de
comissão com entidade da sociedade
civil, mas foi além, ampliando essa ini-
ciativa para o interior do Estado.
A Constituição de 1989 incre-

mentou, portanto, as funções das co-
missões do Parlamento, acompanhan-
do tendência verificada nas socieda-
des modernas de consolidar o papel
informacional dessas instâncias. De
acordo com Sabino Fleury, essa visão
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ganhou força na década de 1980, nos
Estados Unidos. É o entendimento de
que as comissões são estruturas
especializadas que fornecem as in-
formações necessárias para que os
parlamentares votem as leis. Informa-
ções estas que são trazidas também
pela população, destinatária das po-
líticas públicas formuladas pelos le-
gisladores.
Pode-se depreender que essa pre-

visão constitucional foi o ponto de par-
tida para uma série de iniciativas da
ALMG de interlocução com a socie-
dade mineira, por meio de suas co-
missões permanentes e temporárias,
nas décadas de 1990 e 2000. Entre
elas, a interiorização de eventos
institucionais como os seminários
legislativos e os fóruns técnicos (leia
matéria na página 20), as discussões
regionalizadas das políticas públicas
com a realização das audiências e a

democratização das decisões sobre o
planejamento estatal.

Intervenção no Orçamento

O planejamento estatal é um capí-
tulo a se destacar na trajetória da
ALMG rumo à participação popular.
A Emenda à Constituição 12, de 1994,
previu que, para a elaboração da lei
orçamentária anual, a Assembleia iria
sistematizar e priorizar, nas audiências
públicas regionais previstas no artigo
60 da Constituição, as propostas dos
Municípios. Assim, na década de
1990, o Parlamento mineiro realizou
uma série de audiências com esse
objetivo – que, no entanto, acabou não
sendo alcançado. “O resultado concre-
to, que se traduz na execução orça-
mentária, ficou muito aquém do que
se almejava. Foi preciso, então, repen-
sar todo o processo, tendo em vista o
grande desgaste de prometer algo ao

cidadão e não cumprir”, conta Sabino
Fleury.
O que se percebeu, continua

Fleury, foi que era preciso intervir não
somente no Orçamento, mas também
nas demais peças do planejamento es-
tatal: o Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI) – inovação da
Constituição Estadual de 1989, não
previsto na Constituição Federal –; e o
Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal (PPAG). A partir dessa consta-
tação, articulou-se, desde 2003, um
processo sistematizado de interven-
ção da sociedade no planejamento
estatal, por intermédio de parceria
entre Legislativo, Executivo e entida-
des. O objetivo é democratizar as de-
cisões sobre o planejamento governa-
mental por meio de audiências públi-
cas destinadas a colher sugestões
populares. A iniciativa se aplica tanto
ao PMDI, o planejamento público de
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As audiências públicas do PPAG têm o objetivo de democratizar as decisões sobre o planejamento governamental

e são realizadas por meio de parceria entre Legislativo, Executivo e entidades, desde 2003
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longo prazo, quanto ao PPAG, que traz
as metas de investimentos em saúde,
educação, segurança e meio ambien-
te, entre outros setores, para quatro
anos.
Esse processo teve início atrelado

a uma importante inovação institu-
cional do Parlamento mineiro: a cria-
ção da Comissão de Participação Po-
pular (CPP) – Resolução 5.212, de
2003. Inspirada em iniciativa seme-
lhante à da Câmara dos Deputados,
essa comissão foi criada para facilitar
a apresentação de projetos de lei de
iniciativa popular – que, como se cons-
tata, não tinha “vingado” da forma
como foi prevista pela Constituição de
1989. Segundo a resolução, qualquer
entidade associativa da sociedade ci-
vil poderia apresentar proposta de
ação legislativa que, depois de apre-
ciada pela CPP, seria transformada ou
não em projeto de lei. Era uma tentati-
va de fomentar a iniciativa popular no
processo legislativo, mas sem a ne-
cessidade de coleta de milhares de
assinaturas, conforme determinava a
Constituição.
“Num primeiro momento houve

muito entusiasmo quanto a essa no-
vidade, mas as restrições normais
do processo legislativo, como as que
dizem respeito à iniciativa privativa
para apresentação de projetos, aca-
baram restringindo o campo de atua-
ção das entidades”, avalia Sabino
Fleury. A pergunta que se fazia era:
como, então, atender à necessidade
de participação popular? A respos-
ta encontrada foi atribuir à CPP a
competência também de promover
as audiências públicas para elabo-
ração e revisão participativas do
PPAG. Essa nova competência aca-
bou diferenciando a CPP da Assem-
bleia de Minas de todas as demais

existentes no Legislativo brasileiro.
Esse processo teve início em 2003,
durante a aprovação do PPAG
2004/2007; incorporou depois a
Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, parceira essen-
cial; e se estende até hoje, com no-
vidades importantes.

Monitoramento do plano

O mais recente avanço é a previ-
são legal da audiência semestral de
monitoramento da execução do PPAG.
Experiência inédita demandada pela
própria sociedade por meio de emen-
da popular, o monitoramento, realiza-
do pela primeira vez em junho deste
ano, permitiu mais passos à frente.
Entre eles, que os participantes acom-
panhassem a execução das ações do
PPAG 2008/2011 no período de ja-
neiro a abril de 2009, e que obtives-
sem informações estratégicas essen-
ciais para a próxima audiência de re-
visão do plano, no final do ano.
O presidente da Comissão de Fis-

calização Financeira e Orçamentária
da ALMG, deputado Zé Maia
(PSDB), destaca que o monitoramen-
to do PPAG inova ao promover uma
instância de avaliação com a partici-
pação de atores sociais estratégicos:
legisladores, administradores e des-
tinatários das políticas públicas. Na
avaliação de Maia, a opção de pro-
mover o controle social da execução
dessas políticas pelo acompanha-
mento do sistema de planejamento or-
çamentário “tem-se mostrado como
a principal inovação institucional da
ALMG direcionada à incorporação e
ao atendimento das demandas da po-
pulação”.
O presidente da CPP, deputado

André Quintão, e o deputado Zé Maia
concordam que essa instância de ava-

liação traz impactos positivos em pelo
menos três dimensões: acesso a in-
formações estratégicas sobre a exe-
cução das metas físicas e financeiras
do PPAG; influência no direcionamento
da agenda pública, reforçando áreas
que demandam a atuação do Estado
e exigindo prioridade em sua execu-
ção; e consolidação de um sistema
participativo de acompanhamento de
políticas públicas no Estado, com a
construção de conhecimento e
metodologias. “Essa instância de
avaliação não é um ator passivo,
pois influencia a execução das polí-
ticas públicas e afirma como legíti-
ma a diversidade de pontos de vis-
ta. Além disso, ela é composta do
mesmo grupo que irá atuar na for-
mulação e nas revisões anuais do
PPAG”, destaca o relatório da audi-
ência de monitoramento.

Capacitação é o caminho

Esse acompanhamento das políti-
cas públicas de forma participativa,
com a construção de conhecimento e
metodologias, é elogiado pela cientis-
ta política Fátima Anastasia, profes-
sora da PUC Minas e da UFMG,
onde participa do Centro de Estudos
Legislativos (CEL). Ela avalia que a
assimetria informacional no debate
sobre o PPAG é marcante, já que a
matéria orçamentária é complexa, com
terminologia difícil de ser compreen-
dida. À medida que há participação
continuada, essa assimetria tende a
diminuir. “É a educação para a cida-
dania ou a educação legislativa para
todos”, acentua.
A assimetria informacional é, na

avaliação de Fátima Anastasia, tam-
bém uma questão crucial a ser enfren-
tada não apenas pela Assembleia de
Minas, mas também por todos os
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legislativos, no Brasil e no mundo. Ela
aponta dois grandes desafios: capa-
citar os representantes eleitos e tam-
bém os cidadãos para essa interação.
“A questão é que as casas legislativas
são – e, se não o são, deveriam ser –,
a expressão da pluralidade da socie-
dade. Para isso, os representantes
têm que se capacitar”, enfatiza. Ela
ressalta que o legislador precisa ser
capaz não somente de ouvir e de pro-
cessar preferências, mas também de
ter a sensibilidade de perceber que
seu mandato se fortalecerá se ele, em
vez de escutar somente a sua cliente-
la eleitoral, conhecer os diferentes
pontos de vista, que, confrontados,
possam gerar consensos.
O cidadão também precisa se pre-

parar para esse diálogo, e cabe ao
Legislativo Estadual ajudá-lo nesse
processo de entendimento. “Além de
entender como funcionam os canais de
participação e como se dirigir à Casa
Legislativa, o cidadão precisa conhe-
cer previamente seus direitos e deve-

que esse tipo de evento promove ci-
dadania, pois tem efeito cascata. Ele
lamenta que um grande número de
vereadores não saiba nem o básico da
Lei Orgânica Municipal, que é a Cons-
tituição de cada cidade. “Muitos des-
conhecem as leis e outros interpretam
as normas e os regimentos internos
das câmaras de maneira equivocada”,
relata o professor, que lembra algu-
mas limitações dos Municípios, como
falta de aparelhamento técnico e de
recursos.
Sabino Fleury afirma que o

Legislativo Estadual tem buscado au-
xiliar os vereadores com informações
técnicas básicas para que possam
exercer seu papel. Foi o que ocorreu
no primeiro semestre deste ano, com
uma série de treinamentos promovi-
dos pela Escola em parceria com o
Ceac.
Os conhecimentos adquiridos

nesses cursos podem contribuir para
aprimorar a atuação parlamentar.
Sabino considera que 2009 é um ano

res. Se as pessoas não sabem de seus
direitos, de fato não os têm”, alerta
Fátima Anastasia.
Nesse sentido, a pesquisadora

destaca o papel fundamental exer-
cido pela Escola do Legislativo da
ALMG, criada em 1992, e, mais re-
centemente, pelo Centro de Apoio às
Câmaras (Ceac), criado em 2006.
É o que também ressalta o diretor
de Processo Legislativo, Sabino
Fleury. Ele lembra que a Escola, des-
de a década de 1990, tem se preo-
cupado em qualificar o público
interlocutor, promovendo cursos não
somente para os servidores do Par-
lamento, mas também para vereado-
res e entidades da sociedade civil.
Essa ação tem, entre outros, o obje-
tivo de capacitar as pessoas para a
interpretação das informações sobre
as políticas públicas disponibilizadas
pelos governos.
Professor de cursos voltados para

vereadores e servidores de câmaras,
o consultor Antônio Calhau destaca
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A primeira audiência de monitoramento da execução do PPAG aconteceu em junho deste ano. Durante o evento, os gerentes

dos projetos estruturadores mostraram a parlamentares e entidades como os recursos públicos foram investidos
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Fátima Anastasia

Alair Vieira

importante para os Municípios, pois
é o período de elaboração de seus
planos plurianuais, os chamados
PPAs. Seria uma boa oportunidade,
acrescenta o diretor, para que os ve-
readores incorporassem mecanismos
de participação popular nessa dis-
cussão.
O trabalho desenvolvido pela

Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais com os legislativos municipais não
passou despercebido pela comunida-
de acadêmica. O CEL tem discutido
com a Escola e o Ceac um projeto
vinculado à UFMG, cujo objetivo é,
segundo Fátima Anastasia, criar con-
dições para a operação efetiva de me-
canismos de interlocução com a so-
ciedade no âmbito das câmaras. “A
meta é orientar e subsidiar as câma-
ras para que elas se aproximem dos
cidadãos, respeitadas as espe-
cificidades de cada casa legislativa,
bem como limitações e possibili-
dades, inclusive orçamentárias”,
destaca.

Novas tecnologias

O Parlamento mineiro depara-se
agora com mais um desafio: o do uso
das novas tecnologias para o fomento
da participação popular. Em 2009, a
Assembleia promoveu uma iniciativa
pioneira entre os legislativos, já ado-
tada pelo governo federal na elabora-
ção de seus projetos: a consulta pú-
blica pela internet. Essa novidade foi
um dos destaques do Fórum Técnico
Plano Decenal de Educação em Mi-

nas Gerais: Desafios da Política Edu-

cacional, realizado no primeiro semes-
tre para subsidiar a análise do Projeto
de Lei 2.215/08, do governador, que
contém o plano e está tramitando na
Assembleia. Cerca de 200 propostas
foram apresentadas.
A pesquisadora Fátima Anastasia

considera a iniciativa válida e legíti-
ma, pois há pessoas que somente po-
derão apresentar suas sugestões pela
internet. Mas ressalta que esse me-
canismo de participação é limitado,
pois, além de muitos cidadãos ainda

não terem acesso à rede mundial de
computadores, quem apresentar pro-
postas estará apenas manifestando
suas preferências. Esse instrumento
não permite, acrescenta, o confronto
dessas preferências num debate pú-
blico presencial, a fim de se construir
o consenso. “Não podemos ser ingê-
nuos a ponto de imaginar que esse me-
canismo substituiria a interação face
a face”, opina.
Na tentativa de responder ao de-

safio de usar as novas tecnologias para
estimular a participação popular, a
Assembleia de Minas terá ainda uma
determinação legal a cumprir. É a obe-
diência à Lei Complementar Federal
131, de maio de 2009, que altera a
Lei de Responsabilidade Fiscal, para
determinar que estejam disponíveis,
em tempo real, informações detalha-
das sobre a execução orçamentária e
financeira da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. A
Lei da Transparência, como vem sen-
do chamada, tem um ano para ser co-
locada em prática. O diretor Sabino
Fleury avalia que essa determinação
legal traz um desafio subjacente: não
basta tornar disponíveis as informa-
ções, é preciso apresentá-las de for-
ma a facilitar o entendimento, e não a
dificultar sua interpretação.

De volta à Constituição Estadual

Conselhos setoriais, ouvidorias,
petições, audiências públicas para
elaboração e controle da execução das
políticas públicas. Esses são alguns
instrumentos institucionalizados de
participação popular na esfera
governamental previstos na Consti-
tuição de 1989. Alguns têm
trajetória ascendente, ainda que
lenta; outros evoluem com mais
rapidez; e outros ainda nem saíram
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Elmiro Nascimento e Ademir Lucas, deputados constituintes, Lafayette de Andrada,

Sebastião Costa e Carlos Gomes, em reunião da Comissão Extraordinária

Ricardo Barbosa

do papel. O desembargador do
TJMG Edgard Amorim, assessor
parlamentar na Constituinte mineira,
avalia que, do ponto de vista da
aplicação efetiva do Texto Consti-
tucional, o esforço que se fez naquela
época não tem sido produtivo. “Muita
coisa boa poderia estar orientando a
atuação dos Poderes e da sociedade,
mas não tem sido considerada”, opina.
Também não desponta no conjun-

to das agendas públicas o resgate
do momento constituinte, na marca
dos seus 20 anos. “Quantos jovens
nunca ouviram falar daquele proces-
so nem o estudam como fato da His-
tória?”, questiona o desembargador.
Para ele, a realização de debates,
ainda que para um público selecio-
nado, pode contribuir para trazer à
tona não somente o contexto da
aprovação do projeto da Constitui-
ção de 1989, mas também as análi-
ses sobre os resultados (ou a falta
deles) que o Texto Constitucional
terá gerado ao longo das duas últi-
mas décadas.

A Assembleia constituiu uma co-
missão extraordinária para imple-
mentar, entre outras iniciativas, even-
tos de debate político e formação de
cidadania. Coordenada pelo deputa-
do Lafayette de Andrada (PSDB), a
comissão também está realizando es-
tudos para elaborar uma proposta
que promova a adequação da Cons-
tituição Estadual às alterações da
Constituição Federal, explica o par-
lamentar. As atividades da comissão
extraordinária têm como eixo temático
a importância da Constituição para a
vida dos cidadãos, bem como o pa-
pel essencial do Parlamento na cons-
trução da ordem constitucional demo-
crática.

Representação e participação

A Constituição Estadual de 1989
avançou na combinação entre demo-
cracia representativa e democracia
participativa. Mas a deputada Gláucia
Brandão avalia que, ainda hoje, per-
manece um desafio: o fortalecimento
da democracia participativa. “Se nós,

representantes eleitos, não abrirmos
o diálogo para saber o que a socieda-
de quer e do que necessita, não have-
rá representatividade de fato. À me-
dida que se criam instrumentos para
que a sociedade participe de forma
efetiva da elaboração e do controle da
execução das políticas públicas,
vivencia-se realmente a democracia”,
destaca.
Para a pesquisadora Eleonora Cu-

nha, o ideal seria a existência de varia-
dos espaços de atuação, sejam eles
instâncias onde as pessoas podem
opinar, mas não necessariamente de-
cidir, sejam aquelas onde, além de
participar, também deliberam. “Não
basta votar”, complementa ela,
enfatizando que a lógica que impulsio-
na a participação é o compar-
tilhamento das decisões que todos te-
rão de cumprir. O fato é que nenhu-
ma das formas acima é descartável,
ressalta, mas também nenhuma de-
las resolve todos os problemas. A
combinação ideal ainda é uma respos-
ta em construção.!


