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parlamentares são valores fundamentais das principais democracias no mundo. O Brasil não é 
exceção. Uma democracia pulsante pressupõe que o poder seja exercício pelo, para e em 
parceria com o povo. Em todos os âmbitos da Federação, cabe ao Poder Legislativo o 
desenvolvimento de mecanismos que viabilizem de forma moderna e acessível a todos a 
transparências de seus atos e o compartilhamento do poder por meio da garantia de 
mecanismos de participação popular. 

Normas não faltam para que nos responsabilizemos por essa proposta. A Constituição 
Federal de 1988 estabelece em seu artigo primeiro, "que todo poder emana do povo, exercido 
direta e indiretamente pelo povo". No artigo 14, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a 
"soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e nos termos da lei, mediante: I - plebiscito, II - referendo; III - iniciativa 
popular." A Lei Federal nº 9.709/98, e a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.385/12, 
estabelecem formas pelas quais este poder popular possa ser exercido, reforçando a 
importância de mecanismos de participação popular no processo legislativo. 

No âmbito do Município de São Paulo o artigo 5º da Lei Orgânica do Município, já 
determina que o "Poder Municipal pertence ao povo, que o exerce através de representantes 
eleitos ou diretamente." 

Vemos que existem inúmeras normas que dispõem sobre o poder do povo poder ser 
por ele exercido diretamente, e por meio de seus representantes eleitos. Por estas razões, na 
medida em que o Poder Legislativo estabeleça diretrizes modernas de participação popular no 
processo legislativo, fará com isso a ampliação da democracia e aprimorará a harmonização 
integrada dos Poderes federativos. 

Não é por outra razão que Sendo São Paulo ocupa posição de vanguarda no 
desenvolvimento de políticas públicas, sendo nossa Cidade uma das maiores economias do 
mundo, inovamos e renovamos nossa posição de vanguarda. 

Á luz, também, de iniciativas de outros parlamentos, como as já desenvolvidas pela 
Câmara Federal, por meio do Portal E-Democracia e do Laboratório Hacker, setor de 
desenvolvimento, diálogo e participação popular, que conta com tecnologia amplificada, 
criatividade e servidores públicos dedicados, poderemos dar um passo para o futuro, certos de 
que faremos isso em nome do povo e com o povo. 

Com este propósito, solicito que meus Colegas Vereadores reflitam a aprovem esta 
iniciativa que só tem como finalidade aproximar o cidadão de sua própria Casa. 
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