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1 – Introdução 
 
A presente proposição visa estabelecer a garantia da participação da sociedade na 

elaboração dos projetos de lei referentes ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
ao Orçamento Publico do Município de São Paulo. 

Dois tipos de democracia participativa são colocados nestes casos: a população 
continua escolhendo seus representantes políticos, porém a população os ajuda a decidir e efetuar 
ações públicas - como é o caso do Orçamento Participativo. Fundamenta-se as bases deste 
sistema de governo participativo dado por Rousseau (séc. XVIII) dizendo: a participação é 
importante tanto no controle popular das decisões, como também no sentido de pertencer à vida 
política de sua região. A população não interfere na rotina política apenas no período eleitoral, 
mas sim a todo o momento, os cidadãos acompanham e ajudam a direcionar as decisões políticas. 

Tradicionalmente, o Orçamento Público é tratado como uma peça técnica de difícil 
compreensão até para os que são responsáveis por sua definição. Com o processo de 
redemocratização do país trouxe à ordem do dia a necessidade de incorporar o maior numero de 
pessoas nos processos decisórios da administração pública. No campo orçamentário é 
fundamental destacar o resgate das prerrogativas do parlamento durante a apreciação dos projetos 
orçamentários. 

É vital para democracia a participação direta do cidadão nas decisões da 
administração pública, a participação da população passou a ser quase unânime nos discursos e 
programas dos agentes públicos. A participação do cidadão na definição de políticas públicas é 
tão importante que envolve desde as questões sociais, como a defesa dos direitos dos idosos, 
portadores de necessidades especiais, direitos humanos, até temas ligados ao desenvolvimento 
urbano. 

Apesar dos avanços que tivemos, o orçamento continuou sendo tratado de forma 
hermética, as decisões praticamente se restringiam aos técnicos, ao chefe do Executivo e a alguns 
poucos parlamentares. Quando o Orçamento Participativo foi instituído, por decreto, em 2001, 
criou-se a perspectiva de mudanças e ficou claro na cidade de São Paulo que a participação 
popular é um mecanismo que funciona e garante o bom desempenho na distribuição do 
orçamento da cidade, com isso passando a ser um grande instrumento para inclusão social. 

 
2 - Garantir o controle social do Município 
 
É importante ressaltar que existem vários processos democratização no processo de 

elaboração do orçamento, tanto por iniciativa de instituições do Executivo quanto da sociedade. 
O Orçamento Participativo pode ser implementado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. 
No entanto, é garantido o processo de democracia participativa somente por vontade política nos 
campos mais populares. 

Há casos que o poder Legislativo é quem impulsiona a participação a participação do 
cidadão no debate do orçamento, o que é fundamental entender que não é meramente criar o 
Conselho do Orçamento Participativo de São Paulo CONOP-SP, mas garantir sobretudo a 
construção de mecanismos para que a sociedade civil possa controlar a aplicação dos recursos 
públicos e garantir a democracia participativas na elaboração do orçamento demonstrando a 
efetivas disposição de promover o controle social do Município. 

 



3 – Conclusão 
 
Por fim, entendemos que é importante a construção da cultura da participação popular 

nas decisões orçamentárias do município e na construção de um plano de controle social com 
transparência, se faz tão necessário também para partilhar o poder e pela falta de vontade política 
dos próprios governantes em criar propostas pedagógicas que levem ao espírito de cidadania 
ativa. Todavia sabemos que nenhum direito de participação e partilha de poder será apenas uma 
doação de quem governa, mas, sim, uma conquista da luta da sociedade. 

Assim, a simples regulamentação do Conselho do Orçamento Participativo de São 
Paulo CONOP-SP, através de uma lei, não garantirá, por si só, a transformação das consciências 
dos governos e sociedade. Porém, a lei garantirá o direito subjetivo público dos cidadãos que 
desejam interferir nos rumos do Município e garantirá ao governo a utilização das estruturas 
públicas para fazer o diálogo com a sociedade. 

Ao protocolar este projeto de lei, não pretendo esgotar o assunto, e sim abrir o debate 
democrático e transparente do Orçamento Público, pois entendo que a proposta colocada não é 
uma panacéia, embora irá contribuir para o aperfeiçoamento das instituições do Município e para 
promoção da cidadania ativa. Esse PL é uma proposta para ser analisada e debatida amplamente e 
seu principal objetivo é promover o debate público sobre o Orçamento Participativo, o qual sem 
dúvida alguma, colaborará com a mudança da cultura de partilha do poder. 
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