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JUSTIFICATIVA - PL 0323/2016 
Conforme preleciona COELHO, 2004: "cenário institucional brasileiro posterior à 

Constituição de 1988 abriga diferentes modalidades de participação sociopolítica com fortes 
potenciais de incidir nas relações Estado e sociedade. Além dos mecanismos de consulta 
direta (referendo e plebiscito) e das audiências públicas, formas de participação e deliberação 
nas ações de governo dão sentido orgânico à identificação dos cidadãos na comunidade: 
orçamento participativo, conselhos gestores, conferências temáticas e planos diretores. Essas 
instâncias aprofundam e ampliam a polis, através de interações regulares entre cidadãos, 
movimentos sociais e Estado, e fazem avançar a realização das bandeiras de financiamento 
das políticas sociais, de descentralização e de participação social, que no início dos anos 1980 
foram responsáveis por inserir conteúdos populares à democratização. 

Passadas duas décadas, as avaliações desses canais de participação ressaltam a sua 
contribuição para o país encaminhar-se rumo a um "processo de formulação e gestão das 
políticas públicas mais permeável às reais demandas da população e, também, mais 
transparente e aberto ao controle social". 

A LEI N 15.764, DE 27 DE MAIO DE 2013, dispõe sobre a criação e alteração da 
estrutura organizacional das Secretarias Municipais e em seu Art. 26, instituiu a Secretaria 
Municipal de Relações Governamentais - SMRG, órgão da Administração Municipal Direta, 
com finalidade e competência para promover a coordenação e articulação das relações 
políticas do Governo com os órgãos da Administração e com os diferentes segmentos da 
sociedade civil organizada e suas instituições no desenvolvimento e implementação de 
metodologias e instrumentos de participação voltados ao diálogo com os movimentos sociais e 
associações comunitárias. 

Estas ações contam com apoio e suporte da Coordenação de Articulação Política e 
Social que tem por atribuição assistir o Secretário, mediante a colaboração do Conselho 
Participativo. 

O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo 
autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de 
representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao 
controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da 
apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência, além 
monitorar, no âmbito de seu território, a execução orçamentária, a evolução dos indicadores de 
desempenho dos serviços públicos, a execução do Programa de Metas e outras ferramentas 
de controle social com base territorial nas 32 Subprefeituras da cidade. 

Ele é composto por conselheiros eleitos por cada distrito que compõe a respectiva 
Subprefeitura, dentre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos que comprovem o apoio de, no 
mínimo, 100 (cem) residentes na área da respectiva Subprefeitura . São eleitos por voto direto, 
secreto, facultativo e universal de todas as pessoas com mais de 16 (dezesseis) ano. O 
número total de conselheiros em cada distrito corresponde ao equivalente a 1 para cada 
10.000 (dez mil) habitantes, em cada Subprefeitura, sendo o número máximo de conselheiros 
de 51 (cinquenta e um) e o número mínimo de 19 (dezenove). 

Considerando as inúmeras atividades atribuídas ao Conselho ser de fundamental 
importância ao exercício da democracia participativa e que subsistirão até que os Conselhos de 
Representantes de que tratam os arts. 54 e 55 da Lei Orgânica possam validamente existir e 
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estarem em funcionamento; nada mais justo e meritório que os Conselheiros Participativos 
eleitos sejam remunerados em seu exercício. 
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