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RESUMO: O artigo tem como objetivo explicitar a efetividade dos mecanismos de gestão publica
participativa no município de Ponta Porã-MS, analisando conceitos, experiências de outras
localidades, formulando um cenário inicial à compreensão da dinâmica de tais instituições
democráticas e sua relação com possíveis potencialidades a serem agregadas à gestão pública deste
município. A princípio, serão explicitados conceitos e experiências de gestão participativa em outras
cidades brasileiras para após isso analisar dados colhidos da realidade local, buscando formatar um
retrato que sirva de ponto de partida para o levantamento de outras questões a serem respondidas
posteriormente. O que se constatou foi que a maioria destes instrumentos estão regulamentados no
ordenamento jurídico do município mas que isso não foi suficiente para conceder efetividade na sua
utilização. Mais do que a regulamentação se faz necessário outros dois fatores ainda insuficientes no
município, sejam eles, a vontade política e o engajamento da sociedade pontaporanense em se fazer
presente nas decisões relacionadas à gestão do município.
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INSTRUMENTS FOR POPULAR PARTICIPATION ON PUBLIC
MANAGEMENTE AT PONTA PORÃ-MS
ABSTRACT: The article aims to explain the effectiveness of management mechanisms publishes
participatory in the city of Ponta Pora, MS, analyzing concepts, from other locations experiences,
formulating an initial scenario to understand the dynamics of such democratic institutions and their
relationship with possible potential to be aggregate public management of this municipality. The
principle will be explained concepts and participatory management experiences in other Brazilian
cities to after that analyze data gathered from the local reality, trying to format a picture that serve as a
starting point for raising other questions to be answered later. What was found was that most of these
instruments are regulated in the legal system of the city but it was not enough to grant effectiveness in
its use. More than regulation is needed other two factors still insufficient in the city, they, the political
will and commitment of pontaporanense society be present in decisions related to municipal
management.
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1.

Introdução

Diversas são as modalidades de participação popular na gestão pública previstas no
ordenamento jurídico brasileiro. Porém, verifica-se pouca mobilização no sentido de
transformar em ações concretas tais dispositivos. Em tempos de grandes escândalos políticos
repercutindo nas mais variadas mídias, percebe-se que ao invés de apenas se manifestar nas
ruas, poderia se utilizar de outros expedientes que o cidadão possui em suas mãos para
participar desde a formulação de leis, da elaboração das políticas públicas, do orçamento, até
a fiscalização em todos os níveis da administração, pressionando de forma efetiva por
melhorias na gestão governamental.
O ato de fiscalização por parte do cidadão sobre as ações dos gestores públicos têm o poder de
evitar diversas situações, como por exemplo, quando a população de Santo Antonio da
Platina, pequena cidade do Estado do Paraná, com menos de cinquenta mil habitantes, ficaram
indignados quando a Câmara Municipal do Município aprovou em primeira discussão um
aumento substancial dos salários do Prefeito e dos vereadores. Este fato causou imensa
revolta popular e repercussão negativa, fazendo com que os parlamentares recuassem e
diminuíssem seu próprio salário e o do prefeito.
Desse modo o presente estudo abordará em sua primeira parte, através da metodologia de
pesquisa bibliográfica, tais modalidades de participação, explicitando os conceitos mais
importantes ao seu entendimento, assim como demonstrando, na segunda parte, experiências
ocorridas em outras localidades brasileiras. Na terceira parte, através de pesquisa documental,
buscar-se-á verificar a presença de tais instrumentos de participação no âmbito do município
de Ponta Porã analisando sua experiência. Ao final do estudo não há a intenção de apresentar
conclusões prontas, pelo contrário, servirá de ponto de partida para diversos outros estudos
que esclareçam a dinâmica da participação popular nesta localidade. O objetivo é demonstrar
se tais instrumentos de participação estão sendo utilizados de forma efetiva no município de
Ponta Porã-MS.
2. Modalidades de participação e representatividade na gestão pública
A institucionalização da participação no Brasil se deu a partir da Constituição Federal de
1988, que introduziu em seu texto diversos instrumentos que permitiam a inclusão da
população como agente ativo na gestão da coisa pública. Apesar disso, e antes desse marco
histórico, diversos foram os movimentos ocorridos a partir do final da década de 1960 que
demonstravam a insatisfação com o então modelo de administração pública regido pelos
governos militares, principalmente no período pré redemocratização. Para Gohn (2004, p. 21),
este cenário estimulou o surgimento de inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade
civil, voltadas para a reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos, negados pelo
regime político vigente. Dentre os movimentos podem ser citados as diversas manifestações
populares encabeçadas pelos sindicatos de trabalhadores e também pelo movimento
estudantil, o que culminou, já nos anos de 1980, com o movimento das Diretas Já.
A participação está associada a mecanismos geradores de crescimento democrático e portanto,
necessita de um ambiente onde já exista a democracia para acontecer. Dessa forma, com o
aumento das pressões pelo fim do autoritarismo presente no período militar e a
redemocratização fizeram aflorar pensamentos e conseqüentemente idéias que foram incluídas
no texto constitucional de 1988.
O estudo destes instrumentos de poder que são postos, institucionalmente, nas mãos
da sociedade civil, ainda que sob a tutela estatal, é de grande importância em um

país onde, tradicionalmente, a política é feita de cima para baixo, com políticas
públicas formuladas e implementadas de forma centralizada (BRASIL, 2013, p. 47).

Antes porém de citar estas modalidades de participação, se faz necessário explicitar conceitos
relevantes para a compreensão destes fenômenos, como os termos Representatividade,
Participação e Empoderamento, além do entendimento do significado da expressão Políticas
Públicas e suas fases.
2.1 Representatividade
O conceito de representatividade é consideravelmente amplo, a depender do contexto onde é
empregado. A palavra deriva do verbo representar que segundo os dicionários significa agir
no lugar de, ou em nome de, pelos interesses de. Dessa forma, trazendo para o contexto do
presente estudo, a representatividade esta associada à ideia de um indivíduo ou um grupo de
indivíduos que concedem poderes para outrem agir em seu lugar, pelos seus interesses. Os
cargos públicos eletivos são exemplos claros de representatividade onde os cidadãos votam
em seus representantes e elegem-nos para atuar nos poderes executivo e legislativo em todas
as esferas (federal, estadual e municipal). Decorre disso a expressão democracia
representativa e o seu contraponto, ou sua evolução que é a democracia participativa.
A representatividade neste caso possui limitações muito claras, uma vez que o individuo
eleito para representar a coletividade, depois de empossado passa, por vezes, a agir segundo
seus próprios interesses e tem pouca possibilidade de ser excluído do seu mandato, até mesmo
pelos que o elegeram. Sobre isso, CRUZ (2010, p. 203), critica o fato de que, na democracia
representativa, os representantes exerçam uma representação livre ou independente de seus
representados, no duplo sentido de não estar vinculado ao mandato destes nem sujeitos, salvo
algumas raras exceções, à possibilidade de serem revogados ou substituídos em qualquer
momento que os representados o decidam. O mandato é quase intocável, salvo casos
excepcionais. Tudo dentro da lógica do Estado Constitucional Moderno.
2.2 Participação
A participação, colocada neste contexto de gestão pública, refere-se à ação do cidadão
direcionada a se incluir nas atividades da administração pública afim de colaborar para que os
serviços levados à coletividade sejam de melhor qualidade. Oliveira (2010), coloca dessa
maneira o ato de participar:
Vale ainda ressaltar que, por forma ou ato de participação, entendemos toda e
qualquer atitude capaz de promover algum impulso, ou agir de forma decisiva no
andamento do iter procedimental (OLIVEIRA, 2010, p. 155).

Estas ações podem se dar no planejamento, na execução e também no controle sobre estes
serviços através de mecanismos legais e institucionais que serão melhor abordados no
decorrer deste estudo. Sobre a participação, cabe-se ainda colocar que o ambiente onde ela
deve ocorrer é ilimitado, porém, quanto mais local, quanto mais micro for, melhor será o
conhecimento que o individuo ou o grupo irá possuir sobre as demandas e problemáticas que
se deseja resolver e sobre a realidade que se deseja modificar. O indivíduo conhece melhor a
sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade e desse modo convive diretamente com os problemas
que se quer solucionar, podendo participar de forma direta e mais realística do que se fosse
para opinar em cima de questões de nível mais amplo como seria a nível federal ou mesmo
estadual. De acordo com isso, Ghon (2004, p. 24) afirma que:
Não se muda a sociedade apenas com a participação no plano local, micro, mas é a
partir do plano micro que se dá o processo de mudança e transformação na

sociedade. É no plano local, especialmente num dado território, que se concentram
as energias e forças sociais da comunidade, constituindo o poder local daquela
região.

Ainda de acordo com o mesmo autor (2004, p. 24) , a participação da sociedade civil na esfera
pública não tem como objetivo ou pretensão a de substituir o Estado, mas sim para lutar para
que este cumpra o seu dever propiciando educação, saúde e demais serviços sociais com
qualidade e para todos. Seguindo esta mesma linha de pensamento, SILVA (2012, p. 73),
afirma:
Na perspectiva do empoderamento, a participação não é vista como uma forma de
transferência de responsabilidades públicas a grupos da sociedade civil e sim do
ponto de vista do aumento do controle cidadão sobre o Estado e da melhoria da
capacidade das pessoas comuns em compreender e decidir a respeito de questões
que afetam suas vidas.

2.3 Empoderamento
As primeiras discussões sobre empoderamento, ou do termo em inglês empowerment decorre
da observação nos anos de 1970 da dependência e submissão que se estabelecia na relação
entre estado e sociedade civil durante o regime militar. Para Oakley e Clayton (2003, apud
KLEBA E WENDAUSEN, 2009, p. 735) a construção do conceito de empoderamento ocorre
na década de 1970, a partir do conceito de desenvolvimento, através de transformações que se
expressam no debate sobre a “modernização” ou a “dependência” como causas do
subdesenvolvimento, até a chegada dos pós-modernos, que colocam em dúvida todas as
explicações anteriores e trazem uma nova perspectiva que coloca como ponto central a
relação entre “poder” e “pobreza”. Para SILVA (2012, p.60) o conceito é compreendido no
sentido e com um caráter libertador, com a conotação de liberdade de escolha e de ação por
parte de cidadãos, grupos e comunidades no sentido de melhorar a sua existência e aumentar a
visão crítica da realidade social. Já para Gohn (2004), compreende:
O processo de mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e
comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora gradual e
progressiva de suas vidas (material e como seres humanos dotados de uma visão
crítica da realidade social); como poderá referir-se a ações destinadas a promover
simplesmente a pura integração dos excluídos, carentes e demandatários de bens
elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc (GOHN, 2004,
p. 23).

O empoderamento, então, pode ser descrito como o ato de tomar para si o poder através da
sua inclusão nos processos democráticos, conscientizando-se dos direitos sociais individuais e
coletivos, participando de espaços públicos de decisão, superando a dependência e a
dominação política imposta pelos agentes políticos com objetivo de mudar ou melhorar uma
realidade existente trazendo benefícios para toda a coletividade. Herriger (2006, apud GOHN,
2004, p. 735) coloca que através desse processo, pessoas renunciam ao estado de tutela, de
dependência, de impotência, e transformam-se em sujeitos ativos, que lutam para si, com e
para os outros por mais autonomia e autodeterminação, tomando a direção da vida nas
próprias mãos. Do empoderamento, decorre ainda outras ramificações de conceitos como por
exemplo o de empoderamento individual e empoderamento social.
O empoderamento individual “diz respeito ao aumento da capacidade dos indivíduos
influírem na sua vida”. O empoderamento organizacional “significa contribuir com
as decisões da organização (empresarial) para melhorar seu desempenho”. O
empoderamento comunitário busca capacitar “os grupos sociais desfavorecidos para
a articulação de seus interesses e participação comunitária”, tendo como objetivo a
conquista plena dos direitos de cidadania a defesa de direitos, bem como a
influência sobre as ações do Estado (SILVA, 2012, p. 61).

Já sobre o empoderamento social, SILVA (2012, p. 9) define que o mesmo é entendido, em
termos gerais, como um processo de conquista ou reforço das capacidades individuais ou
coletivas para a realização de escolhas intencionais, que serão transformadas em ações
governamentais eficazes e que levarão aos resultados desejados.
2.4 Políticas Públicas
As políticas públicas, de maneira direta, podem ser definidas, Segundo Thomas Dye (1975,
apud BRASIL, 2013, p. 46) em o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Tratam-se das
ações e programas primeiramente idealizados com base em problemas existentes nas mais
diversas áreas sociais, mas também nas preferências dos gestores públicos, uma vez que nem
todos os problemas podem ser resolvidos de imediato, necessitando assim o estabelecimento
de prioridades que serão incluídas na agenda de políticas públicas. Esta etapa é a primeira fase
do chamado ciclo de políticas públicas que nada mais é do que as fases, as etapas que uma
política pública deve percorrer, que vão desde a formação desta agenda, passando pela
formulação das políticas públicas para a resolução de determinada demanda, a tomada de
decisão, implementação da política e ao final a avaliação da política.
De acordo com RUA (2009, p. 19), as políticas públicas referem-se à formulação de
propostas, tomada de decisões e sua implementação por organizações públicas, tendo como
foco temas que afetam a coletividade, mobilizando interesses e conflitos. O campo das
políticas públicas se propõe, portanto, a entender o Estado em ação, suas escolhas pelo que
fazer e pelo que não fazer (BRASIL, 2013, p. 46).
3 Experiências de participação na gestão pública no Brasil
Diversos são os exemplos, no decorrer das ultimas décadas, de tentativas de implementação
de instrumentos de participação popular em várias cidades brasileiras. O caso mais citado em
inúmeros estudos, e ao mesmo tempo o mais antigo e eficiente, foi o Orçamento Participativo
em Porto Alegre-RS, o qual foi implantado no ano de 1989 e que foi considerado modelo,
recebendo reconhecimento internacional, além de servir de base para vários outros municípios
no Brasil. A questão orçamentária, neste contexto de escândalos de corrupção em que o país
atravessa, talvez seja a principal área onde seja necessário o empoderamento por parte da
sociedade.
Estudos indicam que com o passar do tempo, esta modalidade participativa obteve
considerável crescimento. Teixeira (2003, apud FRAZESE & PEDROTI, 2005, p. 2014)
expõe que entre 1989 e 1992, o OP (orçamento participativo) era praticado em 12 municípios
brasileiros; entre 1993 e 1997, esse número ampliou-se para 36; e entre 1997 a 2000, o OP já
havia atingido 103 municípios. Ainda sobre o exemplo de Porto Alegre-RS, SILVA (2012, p.
82), cita estudo de Baierle (2005), enfatizando que a grande maioria dos participantes do OP
na capital Gaúcha, pertencia às classes populares: trabalhadores sem qualificação, mulheres,
indivíduos com escolaridade primária, renda familiar inferior a R$ 1.000,00 e uma forte
presença de negros e de descendentes indígenas.
Isso mostra o quão democrático foi a participação nesta localidade. Outro bom exemplo de
utilização do Orçamento Participativo ocorreu na cidade de Araraquara-SP, a qual desde o
ano de 2001 já passou a iniciar o processo de implantação desse instrumento de participação
popular. Neste caso específico, a forma como se deu a iniciativa, partindo do Estado para a
sociedade, difere do que aconteceu em Porto Alegre-RS, onde a própria população engajavase no propósito. Apesar disso, a população teve ampla participação nos processos, abraçando

de forma direta a causa e aumentando o seu associativismo civil amparado pela vontade
política dos governantes e por um desenho institucional favorável. Além disso o Conselho do
Orçamento Participativo foi formado apenas por membros da comunidade, escolhidos de
forma democrática pelos seus pares durantes as reuniões que ocorreram no município.
O modelo de Orçamento Participativo que se instalou em Araraquara teve um vetor
cujo sentido deu-se do Estado para a sociedade, algo comprovado quando se analisa
a forma de definição do modelo e de elaboração do Regimento Interno, por isso
muito mais dependente da postura e do empenho político por parte do governo.
Assim, o Orçamento Participativo de Araraquara difere bastante de experiências
como a de Porto Alegre, apesar de tê-la como referência – visto que naquela
experiência havia uma predisposição por parte da sociedade civil no tocante à
participação nos rumos da política municipal e uma abertura maior por parte
municipalidade (SILVA, 2012, p. 137).

Outras experiências ocorridas podem ser citadas, também pelo lado negativo de suas
tentativas. A falta de apoio do Estado, de vontade política do governo ou mesmo de algum
dos poderes que pode causar muita dificuldade em qualquer tentativa de inclusão democrática
na gestão pública. No que diz respeito à formulação de Leis, existem os instrumentos já
citados como as leis de iniciativa popular e até mesmo a participação ativa da sociedade em
audiências públicas, que em muitos casos, representam afronta aos eleitos exatamente para
representar os interesses dessa coletividade.
A interação direta da comunidade no procedimento de feitura da regra estatal
significa intromissão tão indesejada quanto inadmissível, a menos que ela confirme
ou introduza conceitos igualmente mimetizados, caso em que ela provavelmente
encontrará trânsito livre (OLIVEIRA, 2010, p. 186).

Segundo Oliveira (2010), há uma fidelidade à ideia de que o ato de formular normas não pode
ser atribuída, ainda que de forma parcial, a membros da sociedade civil, sendo estritamente
vinculada a órgãos Estatais - Poderes Executivo e Legislativo - e que até mesmo quando estes
abdicam dessa prerrogativa, concedendo poderes aos cidadãos, o terceiro poder - O Judiciário
- trata de revogar essa medida. o autor ainda cita a experiência ocorrida na cidade de São
Paulo, quando a Câmara de Vereadores promulgou a Lei 13.881, em 30 de Julho de 2004, a
qual foi sancionada pelo poder Executivo, na figura da Prefeita Marta Suplicy.
Essa Lei criava o "Conselho de Representantes", o qual era composto por cidadãos comuns e
também por membros eleitos por partidos políticos com representação na Câmara Municipal.
Esse Conselho tinha o objetivo de participar do processo de planejamento municipal,
incluindo diretrizes orçamentárias, plano diretor, fiscalização da execução do orçamento e
demais atos da administração municipal. Ocorreu porém que esta Lei foi revogada pelos
desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que isso representava ilegal
intromissão em tudo quando se relacione com as atividades do Poder Executivo.
4 Levantamento das modalidades de participação popular no município de Ponta-PorãMS
4.1 Audiências públicas
As Audiências Públicas ocorrem com muita freqüência no município de Ponta Porã. Nos anos
de 2014 e 2015, somente na Câmara Municipal de Ponta Porã, ocorreram 20 Audiências
Publicas para tratar de diversos temas junto à população. Observa-se, porém que, mesmo
sendo muito utilizado esse instrumento de inclusão, a participação ainda é muito pequena por
parte da população em geral. Analisando a tabela abaixo, extraída do Livro de Presença das

Audiências Públicas ocorridas na Câmara Municipal nos anos de 2014 e 2015 verifica-se que
em apenas uma situação, em Audiência ocorrida no dia 24/03/2015, o plenário obteve lotação
máxima dos assentos, inclusive ultrapassando a quantidade total de 104 assentos disponíveis.

Data

Temas em Discussão na pauta

Servidores da
Casa

Público
Externo

Público
Total

Taxa de
Ocupação

24/02/2014

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 3º quadrimestre de 2013

10

26

36

35%

20/05/2014

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 1º quadrimestre de 2014

11

33

44

42%

11/06/2014

Debater Lei de Diretrizes
Orçamentarias para 2015

1

17

18

17%

22/07/2014

Plano de Cargos do Servidores
Públicos Municipais

2

76

78

75%

29/09/2014

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 2º quadrimestre de 2014

6

13

19

18%

07/10/2014

Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para 2015

10

10

20

19%

27/02/2015

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 3º quadrimestre de 2014

19

10

29

28%

24/03/2015

Discussão Projeto de Lei referente
Piso da Educação

7

114

121

116%

26/05/2015

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 1º quadrimestre de 2015

4

12

16

15%

22/06/2015

Lei de Diretrizes Orçamentarias para
2016

12

6

18

17%

28/09/2015

Prestação de Contas do Executivo e
Legislativo, 2º quadrimestre de 2015

8

20

28

27%

24/11/2015

Esclarecimentos sobre a Lei
Orçamentária Anual - LOA

10

5

15

14%

TOTAL

100

342

442

Tabela 1: Ocupação do Plenário em Audiências Públicas em Ponta Porã entre 2014 e 2015

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Livros de Registro de Presenças em Audiências
Públicas da Câmara Municipal de Ponta Porã.

Analisando melhor a situação e a temática tratada neste dia citado, verifica-se que neste caso
específico, tratava-se de um público bem definido, uma classe específica, com interesses
específicos uma vez que tratava da implantação do Piso nacional da Educação no município,
assunto de grande importância mas que mesmo assim atraiu a presença maciça apenas dos
professores da rede municipal, encabeçados pelo forte sindicato dos trabalhadores em
educação de Ponta Porã. O segundo maior público registrado nesta tabela ainda refere-se à

uma temática específica dos Funcionários Públicos Municipais ao tratar do Plano de Cargos e
Carreiras, ocorrida em 22/07/2014.
As demais Audiências Públicas ocorridas nem sequer obtiveram 50% de ocupação dos
assentos do plenário apesar de tratarem de assuntos relevantes como as prestações de contas
dos poderes executivo e legislativo onde a população poderia acompanhar onde foram
aplicados os recursos públicos. Verifica-se ainda que no período de 2014 a 2015 passaram
pelo plenário o total de 442 pessoas, sendo destas apenas 342 pertencentes à comunidade
externa à Câmara Municipal de Ponta Porã, o restante composto por servidores da casa.
4.2 Orçamento Participativo
De acordo com os registros da Câmara Municipal de Ponta Porã, não há nenhuma Lei que
regulamente o Orçamento Participativo, nem tampouco algum registro de tentativa de
proposição de projeto de lei neste sentido na historia do legislativo municipal. Apesar disso há
mencionado no Regimento Interno da Secretaria Municipal de Finanças do Município de
Ponta Porã, nos Artigos 8º,11 e 16, conforme abaixo:
Art. 8º. Ao Coordenador de Planejamento, Orçamento e Tesouraria compete:
[...]
VI – elaborar e revisar anualmente o regulamento do Orçamento Participativo;
Art. 11. Ao Gerente de Planejamento e Orçamento compete:
[...]
VII – orientar e administrar o desenvolvimento do processo do Orçamento
Participativo no Município;
Art. 16. Ao Chefe do Setor de Planejamento compete:
[...]
VII – elaborar e revisar anualmente o regulamento do Orçamento Participativo;
(REGIMENTO
INTERNO
DA
SECRETARIA
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, 2013, p. 4-9)

MUNICIPAL

DE

Outra menção ao Orçamento Participativo do município de Ponta Porã, ocorreu no ano de
2007, quando o então presidente da Câmara Municipal, o Vereador Marcelino Nunes de
Oliveira, que por sinal ainda hoje ocupa uma cadeira no legislativo, em seu 4º mandato, na
ocasião ao falar a um jornal da região sobre a elaboração do orçamento municipal para o ano
de 2008 demonstra falta de entendimento sobre participação e representatividade:
Ao falar sobre a peça orçamentária que passa a ser discutida pelo legislativo,
Marcelino Nunes disse que este é um momento em que os vereadores têm
"verdadeiramente o poder de opinar em favor da população". Nunes afirmou que
pretende realizar audiências públicas de trabalho para discutir o que é possível fazer
para mudar a destinação de recursos no orçamento. "É uma forma de se realizar o
tão sonhado Orçamento Participativo, ouvindo a sociedade de Ponta Porã quanto ao
direcionamento dos investimentos na cidade, afirmou o presidente da Câmara (O
ARRASTÃO, 2007, p. 1).

Ao analisar os registros, porém, não houve nenhuma Audiência Pública nesse sentido no ano
de 2007 e 2008, além disso nenhum projeto foi apresentado pelo vereador mencionado ou por
qualquer outro vereador que possibilitasse a inclusão da regulamentação do Orçamento
Participativo no ordenamento jurídico do município, que hoje, após quase 10 anos dessas
declarações ainda permanece apenas como um "sonho".

4.3 Conselhos Municipais
Com relação aos conselhos municipais, Ponta Porã conta com 13 Conselhos, divididos nas
mais diversas temáticas, são eles: O Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal Anti Drogas, Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho
Municipal do Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de Juventude, Conselho
Municipal de Esporte e Lazer, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de
Pastores Conselho da Comunidade de Ponta Porã.
Alem destes conselhos, ainda há em Ponta Porã a Casa dos Conselhos que serve de local fixo
de funcionamento de todos os conselhos servindo como ponto de atendimento às
reivindicações da população, assim como para reuniões e funcionamento da secretaria geral
dos conselhos. Ao longo do ano diversos são os eventos promovidos pelos Conselhos e
também são responsáveis por solicitar Audiências Públicas dentro de suas temáticas afim de
informar a população sobre a gestão nas diversas Secretarias Municipais. Essas Audiências e
reuniões ocorrem com freqüência no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Porã, porém
contam com inexpressiva participação da população em geral, mesmo sendo amplamente
divulgadas em diversos meios como rádio, jornais de grande circulação e até mesmo mídias
sociais.
4.4 Leis de iniciativa popular
Com relação às Leias de Iniciativa Popular, Ponta Porã possui este mecanismo devidamente
previsto em na Leia Orgânica Municipal e também no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Ponta Porã, conforme pode ser visualizado logo abaixo:
Art. 148 – A iniciativa dos projetos de leis cabe a qualquer Vereador, às Comissões
Permanentes, ao Prefeito e aos cidadãos, ressalvados os casos de iniciativa exclusiva
do Executivo, conforme determinação legal (RESOLUÇÃO Nº 01/2012/CM REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ).

A Lei Orgânica Municipal também trata e regulamenta a utilização deste mecanismo
conforme abaixo nos artigos 7º e 57:
Art. 7º - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica.
Parágrafo único - A soberania popular será exercida:
I - indiretamente, pelo Prefeito e pelos Vereadores eleitos para a Câmara Municipal
por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto;
II - diretamente, nos termos da lei mediante:
a) plebiscito;
b) referendo;
c) iniciativa popular.
[...]
Art. 57 – A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município
poderá ser exercida quando subscrita por no mínimo, cinco por cento do eleitorado,
mediante a apresentação à Câmara Municipal.
(LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE PONTA PORÃ)

Apesar de haver previsão deste instrumento no Ordenamento Jurídico do município de Ponta
Porã, segundo os registros da Câmara Municipal não há nenhuma Lei que tenha sido criada
através de Projeto de Iniciativa popular, de acordo com os procedimentos listados na
Constituição Federal e na Lei Orgânica municipal. Além disso, nunca houve sequer uma
tentativa de proposição de um Projeto de lei nestes moldes segundo o legislativo municipal.
4.5 Plano diretor participativo
No ano de 2006, foi implantado em Ponta Porã seu Plano Diretor que teve ampla participação
da população nas discussões sobre diversos itens de interesse público gerando forte incentivo
à população em participar das reuniões nos bairros afim de expor seus problemas e sugerir
melhorias. Segundo Ghetti (2008), a partir do treinamento do ministério das cidades, a equipe
técnica realizou dinâmicas de grupo onde os participantes relatavam os problemas e
potencialidades de seus bairros, de forma a contribuir para a elaboração do Plano,
proporcionando uma ampla leitura do município, tanto no ambiente urbano, quanto rural.
Dessa forma foram levantadas questões específicas da realidade de Ponta Porã,
principalmente associadas às questões de fronteira como o comercio, a violência, o
contrabando, prostituição infantil, dentre outros problemas, recorrentes principalmente na
linha de fronteira onde funcionava boa parte do comercio e necessitavam interferência do
Poder Público e no qual o Plano Diretor foi importante.
Os comerciantes foram questionados sobre os problemas existentes naquela área e
tiveram a oportunidade e fazer reivindicações a serem consideradas no Plano
Diretor. Dentre os problemas levantados pelos comerciantes destacam-se: a
prostituição infantil, violência, contrabando de drogas e mercadorias e ausência de
legislação específica para a área (GHETTI, 2008, p. 152).

Segundo o Artigo 2º da Lei Complementar 031/2006, o Plano Diretor rege-se pelos seguintes
princípios: I - Participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão. Na
prática, o que se observou porém foi um grande engajamento da população, incentivada pelo
Poder Público, na participação no processo de planejamento e implantação deste Plano
Diretor. Neste ano de 2016 completa-se 10 anos da sua criação e já não percebe mais nenhum
movimento de participação nos demais princípios citados no artigo da lei mencionado acima:
a decisão e a gestão.
5 Considerações finais
A população precisa participar mais da gestão pública principalmente nos municípios onde,
pode se dizer, é o local mais próximo e no qual é possível inserir o cidadão no processo de
tomada de decisão e gestão pública de forma concreta. Apesar de existirem diversos
instrumentos que possibilitem a inclusão do cidadão na gestão pública, ainda se verifica pouca
participação e pouco engajamento por parte da sociedade que ainda prefere sair em
manifestações, muitas vezes sem entender muito bem o seu próprio propósito, talvez
motivados por modismos ou interesses particulares.
No município de Ponta Porã, percebe-se claramente que existem no ordenamento jurídico
municipal a regulamentação de boa parte dos instrumentos de participação citados neste
estudo mas que não são utilizados de maneira que tragam benefícios reais para toda a
coletividade. Ao analisar os dados das audiências públicas explicita-se que é alta a
participação quando o assunto em discussão influencia diretamente um determinado público
específico. Professores lotando o plenário da Câmara Municipal para pressionar por melhorias

em seu próprio salário, assim como outras classes representadas pelos seus respectivos
sindicatos.
O contrário se verifica quando a pauta traz assuntos importantes para a coletividade mas que
não atingem a um público específico, como por exemplo as prestações de contas dos Poderes
Executivo e Legislativo, com públicos pífios acompanhando os trabalhos, demonstrando, a
priori, completa falta de interesse da população. Há também a falta de vontade política, como
se verifica na questão do Orçamento Participativo do município que até o momento não foi
regulamentado e nem sequer apreciado em proposição de projeto de lei. Pode-se depreenderse assim, que são três os fatores necessários para que haja a participação na gestão pública de
forma satisfatória, sejam eles, a regulamentação, a vontade política e o engajamento cívil,
observando-se que, em Ponta Porã-MS, estes fatores ainda caminham de forma desarmoniosa.
Dessa forma, visando contribuir com uma analise prévia do cenário apresentado, o presente
trabalho apresentou elementos iniciais à compreensão da efetividade de tais instrumentos no
município de Ponta Porã, porém não esgota o assunto, estimulando a continuidade das
pesquisas afim de esclarecer outras questões a serem respondidas com o intuito de fortalecer o
entendimento de tais modalidades podendo servir de ponto de partida para a melhoria das
relações entre Estado e Sociedade, e consequentemente à gestão deste município.
REFERÊNCIAS
CRUZ, P. M. A democracia representativa e a democracia participativa. Revista Direitos Fundamentais &
Justiça. Porto Alegre, n. 13, p. 202-224, Out/Nov. 2010.
BRASIL,F. G. Políticas participativas e a nova literatura de análise de políticas públicas: Novos horizontes para
agenda de pesquisa . Revista Gestão e políticas públicas. São Paulo, v.3, n.1, p. 44-61. 2013.
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil: Texto Constitucional promulgado em 5 de
outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 56/2007 e pelas
Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. - Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições
Técnicas, 2008, 464 p.
BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de Novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III
do art. 14 da Constituição Federal.Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, n. 222-E, p. 9,
19 nov. 1998. Seção 1.
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ. Resolução nº 01, de 20 de Novembro de 2012. Estabelece o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Porã-MS.Presidente: Dario Honório. Diário Oficial do
Município, Ponta Porã, 22 nov. 2012. Ed. 1649, p. 8-59.
FRANZESE, C.; PEDROTI, P. M. Limites e possibilidades do orçamento participativo: para além da retórica.
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p.207-231, Mar/Abr, 2005
GHETTI, I. B. L. A questão urbana no universo fronteiriço: sobre a fronteira internacional de Ponta PorãMS. 2008. 188 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Mackenzie, São Paulo.
GOHN, M. G. Empoderamento e participação da comunidade em políticas sociais. Revista Saúde e Sociedade,
São Paulo, v.13, n.2, p.20-31, maio/ago. 2004.
KLEBA, M. E.; WENDAUSEN, A. Empoderamento: processo de fortalecimento dos sujeitos nos espaços de
participação social e democratização política. Revista Saúde e Sociedade, São Paulo, v.18, n.4, p.733-743,
2009.
NOVAES, F. S; SANTOS, M. E. P. O Orçamento Participativo e a democratização da gestão pública municipal
— a experiência de Vitória da Conquista (BA). Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 48, n. 4,
p. 797-820, jul/ago, 2014.
OLIVEIRA, B. B. C. de. A participação popular no processo legislativo: o exercício da cidadania ativa e o
discurso do Estado democrático de direito no Brasil. 2010. 204 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - USP,
São Paulo.

O ARRASTÃO. Câmara Municipal recebe o orçamento para
www.oarrastao.com.br/imprimir.php?id=14856>>. Acesso em: 02/02/2016.

2008.

Disponível

em:

<<

PONTA
PORÃ.
Lei
Orgânica
do
Município
de
Ponta
Porã,
2012.
Disponível
em:<http://camarapontapora.ms.gov.br/images/documentos/Lei_Organica/LOM__%C3%ADndice_Atualizada_a
t%C3%A9_08.04.2015.pdf>. Acesso em: 01/02/2016.
PONTA PORÃ. Lei Complementar nº 031, de 10 de Outubro de 2006. Plano Diretor Participativo do Município
de Ponta Porã. Diário Oficial do Município, Ponta Porã, 16 out. 2006. Ed. 0197, p. 3-9.
PONTA PORÃ. Regimento Interno da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, de 16 de Outubro de
2013. Diário Oficial do Município, Ponta Porã, 22 out. 2013. Ed 1867, p. 3-15.
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Controle Social - Orçamento Participativo. Disponível em: <<
http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/OrcamentoParticipativo.asp >>. Acesso em: 05/02/2016.
RUA, Maria das Graças. Políticas públicas. Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração UFSC; Brasília : CAPES : UAB, 2009.
SILVA, E. C. A democratização em questão: A dinâmica e os resultados da participação no orçamento
participativo de Araraquara. 2012. 254 p. Tese (Doutorado em Ciência Política) - UNICAMP, Campinas.

