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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em distintas 
áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-partidárias. 
Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como principais 
objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira e a 
consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural de debates sobre 
as principais questões de ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-se, 
aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da constituição e consolidação da 
cidadania, das instituições democráticas, e da análise das políticas públicas de 
corte social. 
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RESUMO 
 

 

 

 

 Foram necessários vinte e um anos para que São Paulo tivesse a oportunidade de contar 

com sua própria Lei Orgânica. Em 5 de abril de 1990 foi promulgada a nova Lei. Antes, o 

município de São Paulo era regido pelo Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 

1969 que, ancorado na Ato Institucional nº 5, não concebia a possibilidade da participação da 

sociedade civil na gestão da coisa pública. 

 O presente texto aborda o processo de elaboração dessa Lei Orgânica, enfocando as 

forças políticas e sociais que intervieram no processo de institucionalização dos novos 

mecanismos de participação popular na gestão municipal, e aponta pistas que possibilitem a 

reflexão em torno das perspectivas de implementação destes mecanismos na gestão citadina. O 

paper sintetiza alguns dos resultados da dissertação de mestrado do autor, intitulada A Lei 

Orgânica do Município de São Paulo: os novos mecanismos de participação popular em 

questão, defendida na PUC/SP. 
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I. OBSERVAÇÃO PRELIMINAR 

 

 No processo de reinstauração do regime democrático, alguns segmentos da sociedade 

brasileira reivindicaram a abertura do sistema político para a participação da sociedade civil 

nos negócios públicos, como alternativa para corrigir suas imperfeições e superar uma tradição 

política marcada pelo patrimonialismo e a privatização da política. 

 Durante a elaboração da Carta Magna (1986-1988), das Constituições Estaduais (1988-

1989) e das Leis Orgânicas Municipais (1989-1990), um amplo movimento democrático-

popular forjado ao longo das décadas de 60 e 70 nas lutas dos movimentos populares, na 

emergência da teologia da libertação, do novo sindicalismo e do Partido dos Trabalhadores, 

passou a reivindicar a institucionalização de novos mecanismos de participação popular na 

tomada de decisões na gestão da coisa pública. Com estas reivindicações, pretendia-se ampliar 

os meios institucionalizados de participação, com o intuito de superar um sistema marcado pela 

privatização da política. 

 No presente ensaio analisaremos os novos mecanismos de participação popular criados 

na Lei Orgânica Municipal (LOM) da cidade de São Paulo, a maior metrópole da América 

Latina com cerca de 10 milhões de habitantes. Desvendaremos as forças políticas e sociais que 

participaram no processo de institucionalização destes novos mecanismos e apontaremos 

algumas pistas que possibilitem a reflexão em torno das perspectivas de sua implementação na 

gestão citadina. 

II. A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EM XEQUE 

 

 A luta pela  democracia foi impulsionada por um amplo movimento social que, se por 

um lado reivindicava a sua reinstauração, por outro mantinha uma postura crítica em torno das 

imperfeições da democracia representativa. No caso brasileiro, entre as principais críticas pode-

se destacar as seguintes: 
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• desde a emergência da democracia constitucional na vida republicana, esta caraterizou-se 

pela privatização da política e por um forte espírito patrimonialista; 

• o sistema representativo se reproduz a partir de um relacionamento com a população 

sustentado numa cultura tutelar, marcada pelas práticas paternalistas, clientelistas e 

eleitoreiras; 

• não existem mecanismos que obriguem o governo a prestar contas ou que permitam o 

controle democrático das ações governamentais; 

• o sistema representativo restringe a participação da população no sufrágio universal e a sua 

atuação nos partidos políticos. Diante da fragilidade e da baixa institucionalização dos 

partidos políticos no Brasil, a participação neles não é uma prática generalizada, restando à 

maioria da população a participação esporádica através do voto; 

• a representação se constitui num patrimônio pessoal-partidário exercido por políticos 

profissionais que encontram sua legitimação na própria legalidade democrática. 

 O caráter patrimonialista do sistema político é consensualmente criticado pelos 

cientistas sociais. Apesar disto, na atualidade, dificilmente se encontra teórico de expressão que 

sustente a substituição da democracia representativa pela democracia direta, revelando desta 

forma o consenso existente em torno do princípio representativo como valor universal. O que 

se coloca em discussão não é sua eliminação; contrariamente, o que se discute são as medidas 

necessárias para aperfeiçoá-lo. 

 No entanto, as controvérsias surgem em torno das soluções que devem ser adotadas para 

minimizar suas imperfeições. Assim, surgem duas perspectivas: por um lado, os que propõem 

aperfeiçoar a engenharia institucional fortalecendo os mecanismos endógenos que viabilizam o 

princípio representativo; por outro, aqueles que enfatizam a ampliação da participação popular 

através da criação de canais institucionalizados exógenos que permitam a participação, não 

somente de forma indireta, mas também direta, da sociedade civil na gestão da coisa pública. 

 Entre os autores que enfatizam o aperfeiçoamento dos mecanismos dinamizadores do 

principio representativo pode-se citar Bolivar Lamounier (1989, 1990b). Para esse autor, as 

tarefas prioritárias neste reordenamento institucional seriam as seguintes: substituir o sistema 

presidencialista pela opção parlamentarista; substituir o sistema eleitoral proporcional pelo 



 

 

8 

sistema eleitoral misto, sustentado no voto distrital misto; reorganizar a estrutura do 

Legislativo, especificamente os critérios adotados para determinar o número de deputados por 

Estado; alterar a estrutura partidária, redefinindo principalmente os requisitos para a formação 

de partidos e a forma de filiação e desfiliação partidária. 

 No que se refere à outra perspectiva, pode-se afirmar que o apelo à participação popular 

como corretivo do sistema representativo certamente não é recente. Na década de 70, Florestan 

Fernandes apontava a importância da democracia participativa como forma de intervenção das 

massas populares na tomada de decisões e como possibilidade de eliminar a concentração do 

poder político nas mãos de uma minoria (Fernandes, 1984). Nessa mesma lógica, para Carlos 

Nelson Coutinho era fundamental romper com o isolamento do Estado por meio da 

participação das massas populares na vida política do país, mediante a articulação dos órgãos 

de democracia direta das massas populares e os mecanismos tradicionais de representação 

indireta (Coutinho, 1979). 

 De que forma se expressaria concretamente esta articulação no sistema liberal-

democrático? Como se expressaria a vontade popular além do princípio representativo? Quais 

seriam as reformas necessárias na engenharia institucional? Sem dúvida alguma, entre os 

intelectuais de esquerda envolvidos na encruzilhada revolução ou democracia, estas eram 

questões difíceis de serem pensadas num momento histórico no qual considerar teoricamente a 

democracia como valor universal exigia muita coragem intelectual, sob a ameaça de ser 

rotulado com um dos piores insultos da época: “socialdemocrata”. 

 Passadas algumas décadas, no início dos anos 90 surgiram importantes propostas que 

tentam superar a retórica participativa através de ações concretas. Na tentativa de aperfeiçoar a 

democracia política, a participação da sociedade civil é pensada em dois níveis: por um lado, 

alguns enfatizam a articulação da democracia representativa com mecanismos de participação 

direta, tais como referendo, plebiscito e iniciativa popular legislativa, os quais objetivam maior 

participação da sociedade civil no processo de produção legislativa. Por outro lado, surgem 

propostas direcionadas a garantir a participação da população nas decisões governamentais e na 

fiscalização dos negócios públicos através da criação de “Conselhos”, os quais seriam 

compostos por representantes da sociedade civil e do poder público, podendo haver diversos 

tipos com diferentes funções. No âmbito municipal, alguns Conselhos assessorariam o governo, 

enquanto outros definiriam prioridades governamentais e/ou fiscalizariam o cumprimento das 
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ações do Executivo municipal e/ou, ainda, administrariam equipamentos sociais públicos. Sob 

esta proposta deveria ser criado um Conselho para cada área específica da política 

governamental, como por exemplo saúde, meio ambiente, assistência social, crianças e 

adolescentes. Também haveria conselhos gestores de centros de saúde, escolas, creches, dentre 

outros. 

 Os Conselhos, da forma como estão sendo propostos na atualidade, longe de 

constituirem-se em órgãos “revolucionários”, apresentam-se como órgãos governamentais. São 

figuras institucionais que fogem da tradicional democracia liberal e pretendem democratizar a 

tomada de decisões nos negócios públicos, uma vez que as decisões sobre as prioridades 

governamentais numa área específica da política pública ou as decisões sobre o gerenciamento 

de escolas, por exemplo, seriam tomadas numa mesa de negociação entre o poder público e os 

“representantes” eleitos pela população. Da mesma forma, estes Conselhos teriam a finalidade 

de fiscalizar as ações governamentais, exigindo o cumprimento das decisões tomadas. 

III. OS NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO NO 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA: AS 
INOVAÇÕES DA LEI ORGÂNICA 

 

 Ao atentarmos para a Constituição Brasileira de 1988, verificamos que ela está 

impregnada de uma ideologia democrático-participativa não só pela inclusão de mecanismos de 

participação direta (plebiscito, referendo e iniciativa popular) e a substituição da fórmula “todo 

o poder emana do povo e em seu nome será exercido” pela frase “todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, de acordo com os termos desta 

Constituição”, mas também porque, ao longo do texto constitucional, foram incorporados 

princípios gerais que permitem a participação da população na formulação de políticas públicas 

e na fiscalização das ações governamentais. 

 Esta ideologia democrático-participativa foi reflexo de um amplo movimento 

democrático-popular que participou dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, através 

da apresentação de emendas populares. Embora a Constituição não institucionalize nenhum 

tipo de Conselho, as leis federais complementares na área da saúde, meio ambiente, assistência 

social e aquelas que dizem respeito às crianças e adolescentes determinaram a criação de 
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Conselhos nos âmbitos federal, estadual e municipal. Em alguns casos, como no federal, são 

simplesmente Conselhos de caráter consultivo. Em outros, como no nível municipal, alguns 

permitem que os representantes da sociedade civil e do poder público formulem as prioridades 

governamentais, fiscalizem e avaliem as ações do Executivo municipal. 

 A participação da sociedade civil na gestão da coisa pública, principalmente sob a 

forma de Conselhos, é considerada uma conquista popular, uma absorção do Estado pela 

sociedade civil e não o contrário. Na medida em que os Conselhos resultam da pressão popular, 

dificilmente são apontados como uma estratégia “maquiavelicamente” elaborada pelas forças 

conservadoras para converter os setores populares e as forças progressistas em elementos 

sustentadores do sistema. 

 Através dos “Conselhos”, emergem mais e “novos representantes”; embora a população 

não participe diretamente neles, estes representantes distinguem-se por não serem membros da 

classe política e estarem representando os segmentos organizados da sociedade civil. Se por um 

lado é fundamental a interlocução Estado-sociedade civil no processo de democratização da 

tomada de decisões, por outro, a existência de “novos representantes” é bastante questionável 

na medida em que os governantes detêm a legitimidade que lhes conferiu a vitória eleitoral, 

enquanto os representantes da sociedade civil representam determinados grupos de interesses 

eleitos em assembléias, nas quais somente participam os cidadãos preocupados com temáticas 

específicas. 

 A institucionalização de mesas de negociação, na forma de Conselhos, entre o poder 

público e a sociedade civil, com caráter deliberativo, implicaria não somente um amplo 

processo de reestruturação da engenharia institucional, mas também uma nova concepção de 

funcionamento do sistema político e de gerenciamento da coisa pública, na medida em que o 

Executivo municipal perderia muitas atribuições, principalmente a “autonomia relativa” que 

possui para governar. Ora, os agentes responsáveis pela tomada de decisões, dentro da função 

governativa, podem ser alterados desde que existam propostas hegemônicas, que sejam viáveis 

e que possibilitem a governabilidade. No Brasil, a existência de leis consideradas letras mortas 

não é nenhuma novidade; assim, assumem importância estudos que apontem a viabilidade 

desses Conselhos e até que ponto podem ser dinamizados, cumprindo suas funções na estrutura 

de governo. 
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 Nesta perspectiva, vejamos o caso paulistano. Até 5 de abril de 1990 a vida da cidade de 

São Paulo era regida pelo Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969, 

elaborado sob o amparo do Ato Institucional nº 5, num dos períodos mais repressores do 

regime militar. Este decreto, que regia a vida de todos municípios do Estado de São Paulo, 

privilegiava a centralização no Executivo federal, tendo como porta-vozes os governadores de 

Estado e as Assembléias Legislativas estaduais. 

 Nesse período, dificilmente se pode falar na existência de autonomia político-

administrativa, uma vez que os municípios eram regidos por legislações estaduais e federais. 

Além disso, ao longo da década de 70 houve muitos casos de intervenção nos municípios, os 

quais tornaram-se dependentes dos fundos transferidos pelo governo federal, ao qual deviam 

obrigatoriamente prestar contas dos seus gastos. 

 A partir dessa data, a vida da cidade passou a ser regida pela nova LOM, promulgada 

pela Assembléia Municipal Constituinte a partir dos princípios estabelecidos na Constituição 

de 1988. Entre eles, o princípio da autonomia político-administrativa fortalece o poder local de 

tal forma que cada município passa a ter nos legislativos municipais verdadeiros pequenos 

parlamentos que efetivamente produzem leis com vigência no âmbito municipal. Foi este 

princípio que permitiu que cada município criasse sua própria LOM, ou seja, a legislação 

máxima que orienta a vida da cidade dentro das atribuições determinadas pela Carta Magna. 

 Uma atenta leitura dessa legislação revela que o discurso democrático-participativo nela 

predominante é muito mais forte do que aquele existente na Constituição de 1988. Entre os 

princípios e diretrizes da organização do município destacam-se: a prática democrática, a 

soberania e a participação popular, a transparência e o controle popular na ação do governo, e o 

respeito à independência de atuação das associações e movimentos sociais. Além disso, há uma 

série de artigos que abrem brechas para a participação popular nas diversas áreas das políticas 

públicas e nas diversas fases do planejamento municipal, garantindo espaço para a criação de 

Conselhos e a participação das associações representativas na elaboração do Plano Diretor, das 

Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento anual etc. 

 A nova LOM inova ao instituir a criação dos seguintes mecanismos de participação: 
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1. Mecanismos de Intervenção Direta 

• Plebiscito sobre questões relevantes do município; 

• Referendo de lei1; 

• Iniciativa popular legislativa e inclusive para emendar a LOM2. 

2. Mecanismos de Consulta e Interlocução entre Poder Público e Sociedade Civil 

• Audiências públicas obrigatórias na tramitação de projetos de lei sobre o Plano Diretor, 

Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Municipal etc. 

• Audiências públicas obrigatórias, convocadas por solicitação da sociedade civil na 

tramitação de qualquer projeto de lei e durante os trabalhos das comissões permanentes. 

• A criação da Tribuna Popular, espaço no qual a população poderá debater com os vereadores 

questões de interesse do município. 

3. Princípios e Mecanismos de Controle Popular das Ações Governamentais 

• A população poderá solicitar ao Tribunal de Contas a realização de inspeções ou auditorias 

(contábil, financeira, operacional ou patrimonial) nas unidades administrativas mantidas 

pelo poder público. 

• A Conferência Anual da Saúde. 

• O Relatório de Impacto de Vizinhança, que deverá acompanhar as obras de iniciativa 

pública ou privada que tenham significativa repercussão ambiental ou na infra-estrutura 

urbana. 

4. Conselhos na Gestão Municipal 

• Conselhos de Representantes  

                                                           
1 Para solicitar a realização de um plebiscito ou referendo, deve-se enviar um pedido ao Tribunal Regional 

Eleitoral com o apoio de 2% do eleitorado do município (120 mil assinaturas) ou à Câmara Municipal, com o 
apoio de 1% do eleitorado. 

2 Para sua condução deverá contar com o apoio de 5% dos eleitores do município. 
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   De acordo com a proposta de descentralização administrativa implícita na LOM, o 

município se dividiria em Subprefeituras, as quais teriam um Conselho de Representantes 

composto por moradores de uma região administrativa. Suas atribuições seriam as seguintes: 

participar no planejamento municipal (elaboração das diretrizes orçamentárias, do 

orçamento municipal, do plano diretor etc.); fiscalizar a execução do orçamento e dos 

demais atos da administração, e enviar ao Legislativo e ao Executivo sugestões e 

reivindicações.  

• Conselho Municipal de Saúde 

 Este Conselho é um órgão deliberativo e normativo, com estrutura colegiada, composto 

por representantes do poder público, trabalhadores da saúde e usuários. Embora não tenham 

sido definidas suas atribuições, o que se dará em legislação complementar, é importante 

mencionar que este órgão deverá promover mecanismos necessários para a implantação da 

política de saúde nas unidades que oferecem assistência. 

• Conselho Municipal de Educação 

 Órgão normativo e deliberativo, com estrutura colegiada, composto por representantes 

do poder público, trabalhadores da educação e da comunidade. Suas atribuições serão 

definidas em legislação complementar. A elaboração da política municipal de educação será 

realizada pelo Executivo Municipal em conjunto com este Conselho. 

 

 As legislações anteriores à atual LOM de 1990 se sustentavam na institucionalização do 

princípio representativo como única alternativa de participação para a população. No 

paradigma que predominava, os representantes democraticamente eleitos eram os responsáveis 

pelo exercício da função governativa do sistema. Não havia margem para sustentar, 

juridicamente falando, a participação da sociedade civil nos negócios públicos. 

 Com o processo de expansão urbano-industrial e com a emergência do populismo, 

muitos governantes criaram formas de envolver a população nos negócios públicos e 

permitiram a sua participação, seja por interesses político-eleitorais, seja pela pressão que a 

população exerceu. Nesses processos, as instâncias de controle e fiscalização criadas pela 

população tinham caráter informal, constituindo-se geralmente como suporte nas 
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reivindicações dos movimentos populares. A tomada de decisões esteve centralizada única e 

exclusivamente nas mãos dos governantes, não existindo bases legais que permitissem à 

sociedade civil participar no controle e na fiscalização das ações governamentais, na 

formulação de políticas públicas e na tomada de decisões nos assuntos de interesse dos bairros 

e do município em geral. 

 A aceitação da participação popular na gestão citadina geralmente esteve relacionada ao 

estilo de governar de determinados prefeitos, constituindo-se num output de caráter simbólico 

com diversos objetivos: sustentar politicamente os governantes de turno, ampliar o respaldo 

político da opinião pública, desarticular e desmobilizar os movimentos reivindicatórios, ganhar 

tempo para que os governantes pensassem em saídas para determinadas demandas. 

 Neste sentido, a nova LOM representa um momento histórico de ruptura, ao instituir as 

bases jurídicas que rompem com o paradigma que direcionou as legislações anteriores na 

gestão da coisa pública no âmbito municipal. As leis que a antecederam não abriam espaço 

para a participação da sociedade civil em nenhum nível e em nenhuma instância. Esta 

legislação traz consigo uma proposta que aponta para a mistura de mecanismos institucionais 

de participação popular. Por um lado, mantém o princípio da representação como eixo 

norteador do sistema; por outro, institui mecanismos de participação direta e novos 

mecanismos de participação indireta, como os Conselhos. 

IV. A INCLUSÃO DOS NOVOS MECANISMOS DE 
PARTICIPAÇÃO NA LOM 

 

 A elaboração desta legislação deu-se através de um processo democrático, aberto e 

pluralista no qual estiveram presentes entidades vinculadas com a defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes, mulheres, idosos, negros e deficientes. Também estavam presentes os 

principais movimentos populares, associações comunitárias, ONGs, sindicatos, representantes 

de várias categorias profissionais, entidades religiosas etc. 

 A população participou através da apresentação e defesa de emendas populares, mas 

como o poder decisório estava nas mãos dos vereadores democraticamente eleitos, a pressão 

direta exercida sobre eles e seus partidos foi um mecanismo muito importante para que essas 

emendas encontrassem respaldo político. Aproximadamente 168 organizações participaram 
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formando grupos de pressão com o objetivo de intervir no processo e verem contempladas as 

suas emendas. 

 Como apontamos em outros trabalhos (Calderón, 1996), os novos mecanismos de 

participação popular contemplados na LOM refletiam as demandas do movimento 

democrático-progressista que se formou em torno da elaboração desta legislação. Havia uma 

forte onda participacionista que envolvia não somente as entidades, organizações e movimentos 

progressistas da sociedade civil, mas também os membros da classe política e, principalmente, 

os partidos progressistas, entre os quais destacaram-se o Partido dos Trabalhadores (PT), o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B). A inclusão dos 

princípios e mecanismos referentes à participação popular foi realizada não somente pela 

pressão popular, mas também pela aliança formada entre os partidos políticos da ala 

progressista do Legislativo municipal. No entanto, um fator determinante da inclusão na LOM 

dos princípios e mecanismos de participação popular foi a concessão que fez a ala 

conservadora ao permitir sua aprovação no plenário da Assembléia Municipal Constituinte. 

Vejamos a seguir os motivos desta atitude. 

 A aliança dos partidos progressistas, principalmente entre o PT e PSDB, realizou-se 

somente para a incorporação da participação popular na gestão municipal. Na época da 

elaboração dessa legislação, Luiza Erundina estava na administração da cidade e o PSDB se 

aliou aos setores mais conservadores para estabelecer férrea oposição ao PT. Na elaboração da 

LOM, a aliança da oposição utilizou diversas estratégias para prejudicar a imagem da prefeita 

Luiza Erundina e do PT, inclusive tentando abrir brechas na LOM que permitissem a cassação 

do mandato do prefeito. A intenção era atingir sua imagem política a qualquer custo. Apesar 

dessa aliança, quando era abordada a questão da participação popular o PSDB aliava-se 

temporariamente ao PT e a outros setores progressistas, formando uma correlação de forças 

favoráveis à sua inclusão na nova LOM. 

 Um dos motivos que levaram o PSDB a impulsionar a aliança da oposição foi o fato de 

que, na época, o PT mostrou-se intransigente no estabelecimento de uma política de articulação 

com outras forças políticas diferentes daquelas que o levaram à Prefeitura. Nesta aliança, 

enquanto os partidos conservadores estabeleciam uma oposição ideológica em relação ao PT, o 

PSDB era um partido que estabelecia uma oposição competitiva, ou seja, disputava com o PT a 
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preferência do eleitorado progressista; um eventual fracasso deste partido lhe permitiria obter 

maior lucro político, podendo-se apresentar como alternativa diante do caos e da incompetência 

petista. 

 A aliança entre o PSDB, com seu líder, o vereador Walter Feldman, e os setores 

conservadores, encabeçados pelo patriarca Antônio Sampaio, permitiu que este último vereador 

cedesse e aceitasse que os princípios participativos fossem incluídos na LOM no intuito de 

preservar a aliança da oposição — fundamental na luta contra o PT. A aceitação de Sampaio 

deu-se sob a condição de que os mecanismos e princípios participativos fossem apenas 

enunciados e de forma breve, sendo que as questões mais polêmicas deveriam ser deixadas para 

serem definidas em Lei complementar. 

 A aceitação deste vereador foi fundamental, uma vez que, para a inclusão de qualquer 

artigo na legislação, era necessário o apoio de 2/3 dos vereadores, percentual que a ala 

progressista não detinha.  

 Ao analisarmos as propostas de participação popular e de inovação na gestão da coisa 

pública apresentadas pela população deparamo-nos com uma certa falta de credibilidade em 

torno de instituições democráticas como o Legislativo e o Executivo. Assim, as demandas por 

mecanismos de controle e fiscalização apresentam-se como corretivos dos excessos da classe 

governante.  

 Dentre as demandas por participação popular, foi surpreendente o elevado número de 

propostas que visavam a criação de “Conselhos” compostos por representantes da sociedade 

civil e do poder público. A demanda pela criação destes órgãos não era uma exclusividade da 

sociedade civil; os vereadores dos partidos progressistas também apresentaram propostas de 

criação destes mecanismos.  

 No total, ao longo da elaboração da LOM, foi proposta a criação de 41 tipos de 

Conselhos (quadro I), distinguindo-se cinco tipos: Conselhos setoriais (um Conselho por áreas 

específicas das políticas públicas); Conselhos de defesa dos direitos de determinados 

segmentos sociais; Conselhos de bairros; Conselhos de gestão de equipamentos sociais, e 

Conselhos de controle intra e extra parlamentar. 
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Quadro 1 

 
Conselhos Propostos ao Longo do Processo de Elaboração da 

Lei Orgânica do Município de São Paulo 
 
 

Conselhos Setoriais 
1. Conselho Municipal de Transporte 
2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
3. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
4. Conselhos de Tributos Municipais 
5. Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social  
6. Conselho Municipal Orçamentário 
7. Conselho Municipal da Habitação 
8. Conselho Municipal de Planejamento 
9. Conselho Municipal da Paisagem Urbana 
10. Conselho Municipal de Valores Imobiliários 
11. Conselho Municipal da Educação 
12. Conselho Municipal da Saúde 
13. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico 
14. Conselho Municipal da Cultura 
15. Conselho de Defesa do Contribuinte Municipal 
16. Conselho Municipal de Remuneração Pública 
17. Conselho de Defesa Civil 
18. Conselho Municipal das Habitações Coletivas, Cortiços e Multifamiliares  
19. Conselho Municipal Agrícola 
20. Conselho de Diretrizes do Esporte 
21. Conselho Consultivo Municipal 
22. Conselho de Obras Assistenciais 
23. Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 
24. Conselho Municipal de Impacto Ambiental 
 
Conselhos de Defesa de Direitos 
1. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
2. Conselho Tutelar 
3. Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor 
4. Conselho Municipal do Idoso 
5. Conselho Municipal da Condição Feminina ou Conselho de Mulheres 
6. Conselho de Defesa da Pessoa Humana 
7. Conselho Municipal de Defesa do Cidadão 
8. Conselhos Municipais de Cidadãos  
 
Conselhos de Bairros  
1. Conselhos de Representantes de Bairro 
2. Conselhos Comunitários 
3. Conselhos Populares 
 
Conselhos Gestores de Equipamentos Sociais 
1. Conselho de Usuários de Bens, Serviços e Equipamentos Públicos 
2. Conselho Gestores nas Unidades de Saúde 
3. Conselho de Escola 
4. Conselhos Gestores 
 
Conselhos de Controle Intra e Extra Parlamentar  
1. Conselho de Ética na Câmara Municipal 
2. Conselho de Defesa da Lei Orgânica do Município de São Paulo 
____________________________________________________________________________________________________ 
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 Estas propostas contemplavam basicamente a participação da sociedade civil em quatro 

aspectos específicos: 

• definição das diretrizes e prioridades orçamentárias, bem como a fiscalização da ação do 

governo nas administrações regionais do município; 

• formulação das políticas e diretrizes em áreas específicas da política pública e fiscalização 

das ações governamentais; 

• fiscalização do funcionamento dos equipamentos sociais (centros de saúde, escolas, creches 

etc.); 

• controle da atuação dos parlamentares. 

 Como se pode verificar, a institucionalização dos Conselhos na gestão municipal foi a 

principal bandeira dos setores progressistas da sociedade civil organizada no final da década de 

80. A possibilidade de gerir a coisa pública através destes mecanismos ganhou força com a 

eleição de Luiza Erundina, do Partido dos Trabalhadores, como Prefeita do município de São 

Paulo, em 1988. Sua eleição gerou muita expectativa em relação às inovações na gestão 

municipal, uma vez que Erundina ressaltava, no seu discurso eleitoral, o papel protagônico que 

desempenhariam os chamados Conselhos Populares na tomada de decisões e na direção dos 

rumos da cidade. Estes mecanismos eram entendidos como embriões de poder popular, 

autônomos em relação ao poder público e com poder deliberativo na tomada de decisões. 

 Apesar deste discurso vanguardista, os Conselhos Populares nunca funcionaram, e 

contrariando o discurso eleitoral, os movimentos populares não eram muitos nem estavam tão 

organizados. A proposta dos Conselhos Populares como germens do poder popular estava 

baseada numa avaliação demasiado otimista em torno do poder de mobilização dos 

movimentos populares. Não se considerava que a atuação dos movimentos populares foge da 

vontade da classe política, dos intelectuais e, muitas vezes dos próprios lideres populares. 

 Durante a apresentação das emendas, todos os vereadores do PT — na época a maior 

bancada do Legislativo paulistano — apresentaram propostas visando a criação de Conselhos. 

Este fato obviamente não deveria surpreender, uma vez que este partido havia criado grande 

expectativa com relação à sua intenção de administrar a cidade com os “famosos” Conselhos 

Populares; no entanto, o que surpreende é que o PT somente dispunha de um discurso político-
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participativo e nenhuma proposta concreta sobre o que seriam os Conselhos, os formatos que 

assumiriam e sua viabilidade. Cada vereador tinha seu próprio posicionamento, existindo 

basicamente um discurso reivindicacionista semelhante ao apresentado pelas entidades da 

sociedade civil organizada.  

 A ausência de propostas concretas e a presença de um discurso demandista permitem 

visualizar o caráter movimentalista predominante no PT, o mesmo que não tinha experiência de 

governo do aparelho estatal. Seu comportamento refletia a prática política que o caracterizava, 

isto é, sobrecarregar o sistema de inputs de demanda. 

 A situação do PSDB foi um pouco diferente, pois esta bancada uniu suas ações em 

torno da proposta de criação dos Conselhos de Representantes dos cidadãos em cada uma das 

35 Subprefeituras contempladas no projeto de descentralização administrativa elaborado por 

este partido. Esta proposta incorporava as demandas realizadas pela população em torno da 

criação de Conselhos de Bairros e basicamente suas funções eram as mesmas apontadas no 

subtítulo III deste ensaio. Sem nenhuma proposta concreta sobre os Conselhos, o PT abraçou 

como sua e passou a apoiar a proposta do PSDB. Da mesma forma, a Frente que agrupava os 

movimentos populares que lutavam pela terra e a reforma urbana — movimentos em sua 

maioria identificados com o PT — apresentou emendas para que a proposta do PSDB fosse 

incluída na LOM. 

 Com relação aos outros tipos de Conselhos, convém mencionar que os vereadores da ala 

progressista da Câmara Legislativa apresentaram emendas enunciadas de forma genérica, muito 

interessantes, mas caracterizadas pela imprecisão, falta de aprofundamento e ausência de uma 

proposta mais elaborada. Obviamente, a ausência de propostas concretas foi um elemento que 

dificultou o processo de negociação no Legislativo. 

 Em relação à atuação do PT na elaboração da LOM, pode-se afirmar que formaram-se 

dois grupos com visões um tanto diferentes, os quais refletiam o grande dilema que havia entre 

ser um partido movimentalista ou um partido governante: havia de um lado aqueles que 

mantinham a tradição demandista e queriam que a lei incorporasse uma série de reivindicações 

populares sem questionar sua viabilidade; de outro lado, aqueles mais preocupados com a 

governabilidade e conscientes de que estavam escrevendo a lei fundamental da cidade e não 

uma simples carta de reivindicações. 
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 Este último grupo, composto pelos principais líderes petistas, conseguiu que 

predominassem suas posições. Eles estavam preocupados com a elaboração de uma legislação 

de caráter mais sintético, que permanecesse o menos mutável possível ao longo do tempo. Não 

eram contra a criação de Conselhos mas eram contrários a que todos eles fossem incluídos na 

LOM. Para eles, esses mecanismos deveriam ser criados em lei complementar, o que 

possibilitaria obter mais tempo para aprofundar sua elaboração. 

 Durante a elaboração da LOM, houve um acordo entre os líderes dos partidos, 

zelosamente resguardado pelos três relatores que pertenciam à ala progressista (PT, PC do B, 

PSDB): não seria criado nenhum Conselho e nenhuma fundação, pois isto poderia ser realizado 

posteriormente em legislação complementar. A justificativa encontrada para este acordo foi a 

falta de experiência em torno da questão dos Conselhos e principalmente a ausência de tempo 

hábil para pensar propostas mais aprofundadas e detalhadas.  

 No entanto, como vimos anteriormente, no final dos trabalhos da Assembléia Municipal 

Constituinte foram incorporados três Conselhos — Conselho de Representantes, Conselho 

Municipal da Saúde e da Educação. Isto deveu-se a dois fatos fundamentais: primeiro, a única 

proposta que estava bem elaborada, ou seja, a proposta do PSDB que contemplava a criação 

dos Conselhos de Representantes, ganhou consenso na ala progressista e o respaldo dos 

principais líderes dos partidos conservadores por tratar-se de uma proposta de um partido 

aliado na luta contra a prefeita Erundina e o PT. O Conselho Municipal da Saúde e o Conselho 

Municipal da Educação foram aceitos porque havia antecedentes nas legislações federais, mas 

apesar disto os setores conservadores se opuseram radicalmente e aceitaram sua inclusão sob a 

condição de que os artigos que tratassem dessas questões fossem reduzidos ao mínimo 

possível. 

 Vários foram os motivos que levaram os partidos conservadores a oporem-se à criação 

dos Conselhos. Vejamos algumas declarações de importantes lideranças:  

 

“fui frontalmente contra e sou totalmente contra essa questão de Conselhos porque ela é 
absolutamente, rigorosamente, inócua na sua aplicabilidade” (...). “quem elabora a política são o 
Executivo e o Legislativo. O Conselho pode, naturalmente, dar sugestões, contribuições, realizar 
seminários, mas na realidade não resolve nada” (...). “A população tem seu tempo específico 
para se manifestar, esse tempo são as eleições. À medida que a população escolheu, elegeu 
vereadores e um prefeito, estas passam a ser autoridades constituídas com mandato popular, 
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delegado pelo próprio povo. Por que eu preciso consultar novamente à população de uma cidade, 
quando ela já tem a sua representatividade oficial?”  

(Bruno Feder -Vereador do Partido da Reconstrução Nacional) 
 
 
“a grande verdade é que quando você elege o parlamentar, você criou o elemento representativo 
de uma camada da população. Eu acho que só isso já era suficiente para contraditar a existência 
dos Conselhos” (...) O parlamentar está representando uma parcela da população. Se a população 
escolheu errado, é outro problema. Sentia que os Conselhos eram objeto de uma política externa, 
partidária, essencialmente ideológica (...) Inicialmente, eu pensava, isso deve ser uma proposta 
dentro do encaminhamento do regime russo, da União Soviética na época. Eram propostas que 
você visualizava como estritamente socialista” 

(José Índio - Vereador do Partido Democrático Social) 

 

 Estas declarações devem ser analisadas com muita cautela, evitando-se uma visão 

maniqueísta que rotule como progressistas os favoráveis aos Conselhos, enquanto os que se 

opõem sejam considerados conservadores. 

 Através destas declarações verifica-se a existência de duas formas de abordar o 

funcionamento do sistema político. Por um lado, estão aqueles que entendem que o sistema 

deve ser aberto para a participação da população na tomada de decisões relativas às prioridades 

governamentais e à fiscalização do poder público. Por outro lado, há uma visão tradicional do 

sistema político no exercício da função governativa, na qual a tomada de decisões é concebida 

como atividade exclusiva dos membros da classe política, democraticamente eleita pela 

população. Nesta última visão, a participação popular é uma função consultiva, prévia à tomada 

de decisões, mas nunca uma função deliberativa. 

 Um posicionamento favorável à criação de Conselhos com poder deliberativo 

atualmente é “politicamente correto”; no entanto, deixando de lado as “emoções idealistas”, 

deve-se ter em consideração que os chamados representantes da sociedade civil são eleitos em 

assembléias nas quais participam os cidadãos e entidades preocupadas com a problemática em 

questão; esse fato é suficiente para verificar que estes “novos representantes” não têm a mesma 

legitimidade que possuem os governantes eleitos pela população através do sufrágio universal. 

Daí nos perguntamos: até que ponto esses novos representantes poderão sentar-se e tomar 

decisões se não foram eleitos para essa função? 

 Um sistema poliárquico, independentemente de seu grau de institucionalização, é um 

sistema em que participar significa ter voz, e para ter voz é fundamental a organização dos 

cidadãos e a procura de interlocução com o poder público. A sociedade é um campo no qual 
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interagem múltiplos interesses; é do equacionamento desses inúmeros interesses e dos níveis de 

impactos dos inputs de demanda que resultam as ações governamentais. Neste sentido, 

assumem importância os fóruns ou espaços de consulta e negociação, nos quais o poder 

público, antes de proceder à tomada de decisões, possa discutir com os inúmeros grupos de 

pressão. Em muitos casos, este canais poderiam constituir-se em espaços de influência 

recíproca entre governantes e governados, através dos quais os governantes poderiam legitimar 

suas ações e alcançar patamares de governabilidade, e, obviamente, garantir a sua projeção 

eleitoral. No entanto, contrariamente a este enfoque, os Conselhos estão sendo abordados numa 

outra ótica. Apesar disto, convém mencionar que nenhuma estrutura de poder é imutável. Os 

agentes responsáveis pela tomada de decisões, dentro da função governativa, podem  ser 

alterados desde que existam propostas consensuais que se tornem hegemônicas, que sejam 

viáveis e que possibilitem a governabilidade.  

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A promulgação da LOM, com todas as conquistas populares no campo da participação 

popular, é um poderoso instrumento que garante a participação da sociedade civil na gestão da 

coisa pública. Entretanto, os setores progressistas da sociedade civil têm outros desafios: fazer 

com que as conquistas contidas na LOM enunciadas de forma genérica sejam regulamentadas 

por leis complementares. 

 Após sete anos da promulgação dessa legislação, verifica-se que os setores da sociedade 

civil que lutaram por estas conquistas perderam o grau de mobilização que tinham na época, e 

que a regulamentação dos canais de participação praticamente caiu no esquecimento. 

Atualmente, são reduzidas e atomizadas as demandas pela regulamentação dos canais e 

princípios contemplados na LOM. 

 Por outro lado, a estratégia adotada pelos setores conservadores de restringir ao mínimo 

possível os enunciados sobre participação popular teve os efeitos por eles esperados: a 

parcimônia das estruturas burocráticas do Legislativo municipal somada à ausência de uma 

correlação de forças favoráveis na Câmara foram fundamentais para que os mecanismos de 

participação não fossem até agora regulamentados. 
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 O prazo determinado para a regulamentação se encerrou dois anos após a promulgação 

da LOM, isto é, em 5 de abril de 1992. Apesar disso, até o momento foram regulamentadas as 

tribunas populares, o Conselho Municipal da Saúde e os mecanismos de participação direta 

(plebiscito, referendo e iniciativa popular), estes últimos vetados pelo atual prefeito Paulo 

Maluf (1993-1996). As funções atribuídas ao Conselho Municipal da Saúde — composto por 

representantes do poder público e da sociedade civil — são aprovar, controlar, acompanhar e 

avaliar o Plano Municipal de Saúde, podendo também avaliar e fiscalizar as ações do 

Executivo. Como se pode observar, essas funções são muito polêmicas na medida em que este 

novo órgão governamental passa a desempenhar funções que tradicionalmente eram de 

responsabilidade dos representantes democraticamente eleitos, transformando o Executivo num 

simples implementador das ações determinadas pelo Conselho. 

 Nos sete anos de existência da LOM, até o momento, não foi utilizado nenhum dos 

mecanismos de participação direta; houve apenas uma tentativa concreta, que não prosperou: o 

Fórum da Assistência Social da Cidade de São Paulo tentou apresentar, através da iniciativa 

popular, um projeto que propunha a criação do Conselho Municipal da Assistência Social. Para 

atingir este objetivo, eram necessárias 300.000 mil assinaturas, que não foram obtidas. 

 O espaço que a LOM abriu para a participação popular permitiu que alguns setores mais 

organizados conseguissem a criação de novos Conselhos, como o Grande Conselho Municipal 

do Idoso — que tem por objetivo propor medidas que garantam o respeito aos direitos deste 

segmento populacional e o envio de reivindicações ao poder público —, e do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente, que tem como objetivos praticamente os mesmos do 

Conselho Municipal da Saúde: deliberar, controlar e avaliar a política de atendimento à criança 

e ao adolescente. 

 Desde a aprovação da LOM sucederam-se dois governos municipais, política e 

ideologicamente opostos dentro do espectro partidário. A administração de Luiza Erundina, do 

PT (1989-1992), caracterizou-se pela abertura para a participação da população nos negócios 

públicos e pelo apoio oferecido para a criação, pela Câmara Municipal, do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal da Saúde e do Grande Conselho do Idoso. 

Da mesma forma enviaram-se projetos para regulamentar os mecanismos de participação 

direta. Embora o PT não tenha tido um projeto concreto sobre a forma de articular a 
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participação popular na cidade, convém mencionar seu empenho em envolver a população na 

elaboração do Orçamento Municipal ou na gestão e/ou implementação de programas sociais. 

 Durante a gestão do prefeito Paulo Maluf, do PPB-Partido Progressista Brasileiro 

(1993-1996), contrariamente ao que aconteceu na gestão petista, foram ignorados, através de 

diversas manobras políticas, quaisquer mecanismos que permitissem a interferência popular 

nos negócios públicos. A ala progressista da Câmara Municipal ficou totalmente isolada, sem 

poder avançar no campo da democratização da gestão municipal, posto que o Executivo 

municipal detém a maioria dos votos no Legislativo, o que converte a Câmara em órgão apenas 

homologatório das decisões do Executivo. 

 Entretanto, convém mencionar que na sua gestão, Paulo Maluf criou por decreto dois 

Conselhos, sendo o primeiro deles o Conselho Municipal da Educação, previsto na LOM, e que 

tem por objetivo a delicada função de elaborar o Plano Municipal de Educação. Mas este 

Conselho se distingue dos outros pela sua composição: há nove membros, dos quais seis são 

designados pelo poder público e os outros três nomeados pelo prefeito a partir de uma lista de 

nove nomes sugeridos pela sociedade civil. Uma vez que o prefeito indica pessoas da sua 

confiança, pode-se afirmar que o Conselho tem como objetivo maior a legitimação das ações 

do Executivo. 

 Outro Conselho criado na gestão pepebista é o Cades-Conselho Municipal de Meio 

Ambiente. Este, diferentemente do anterior, exerce função secundária na medida em que sua 

função principal é “colaborar” com a formulação do Plano Municipal de Meio Ambiente, não 

desempenhando nenhum papel decisório. Mas assume importância política na medida em que 

também figuram entre suas atribuições apreciar e pronunciar-se sobre estudos e relatórios de 

impacto ambiental. Convém ressaltar que, na composição deste Conselho, a sociedade civil não 

somente é minoria, mas também deve apresentar candidatos para que o prefeito selecione os 

membros titulares de acordo com seu critério. 

 Há hoje no Brasil um amplo movimento social que, amparado em legislação federal, 

luta por implementar e dinamizar o funcionamento de diversos Conselhos, como forma de 

interferir e influenciar nos processos decisórios. Estes Conselhos encontram-se nas áreas nas 

quais os setores progressistas da sociedade civil estão mais organizados: saúde, crianças e 

adolescentes, e assistência social. 
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 Dos três Conselhos mencionados, foram criados somente dois no município de São 

Paulo: o Conselho Municipal da Saúde e o das crianças e adolescentes. O Conselho da 

Assistência Social ainda não foi criado, mas há um projeto tramitando no Legislativo. 

 Ao nosso ver, as funções atribuídas a estes Conselhos permanecem como questões 

polêmicas. Se analisarmos detidamente, perceberemos que, além de ter uma composição 

paritária (metade de representantes da sociedade civil e metade do poder público), as funções 

dos Conselhos consistem em formular a política municipal em cada área específica, controlar a 

sua implementação e avaliar as ações governamentais. 

 A criação destes Conselhos apresenta como novidade a descentralização da tomada de 

decisões, ou seja, se antes a formulação da política e das prioridades governamentais era uma 

atribuição exclusiva do Executivo, sob esta legislação esta decisão deverá ser tomada por um 

Conselho, uma mesa de negociação de caráter deliberativo entre poder público e representantes 

da sociedade civil. 

 No entanto, convém perguntarmos: até que ponto esta legislação poderá concretizar-se 

na vida quotidiana da cidade? Até que ponto estes mecanismos poderão constituir-se num 

antídoto contra as arbitrariedades muitas vezes cometidas pelo Executivo, revelando a vontade 

popular na ação governamental? 

 São reduzidos os estudos que abordam estas questões, um tema novo que merece 

aprofundamento. Embora no plano teórico a participação popular seja compreendida por alguns 

como “uma espécie de panacéia capaz de curar os males produzidos pelo mau funcionamento 

do sistema político” (Martins, 1995: 178), mais do que afirmar categoricamente que a 

participação popular é um corretivo do sistema democrático, convém indagar qual a veracidade 

dessa afirmação. Acredita-se não ser suficiente proclamar com “otimismo sociológico” que a 

participação popular é um corretivo da democracia; são necessárias análise e avaliação para 

saber, realmente, se ela é de fato um meio eficiente, se altera a dinâmica do sistema e corrige 

suas imperfeições. 

 Finalizando, como mencionamos anteriormente, o projeto de criação do Conselho 

Municipal da Assistência Social está em andamento na Câmara Municipal, sendo fruto da 

pressão exercida pelo Fórum da Assistência Social da Cidade de São Paulo, organização que 

agrupa as principais entidades desta área. 
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 Tanto o Conselho Municipal da Saúde como o Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente não conseguiram, em mais de quatro anos de existência exercer sua função 

principal, qual seja, definir diretrizes e formular políticas públicas. Conseguem apenas exercer 

as funções de controle e fiscalização, mas o problema está em que suas decisões não trazem 

maiores conseqüências porque são ignoradas pelo poder público. Na época de Luiza Erundina, 

estes Conselhos estavam em recente processo de constituição; na gestão do prefeito Paulo 

Maluf, quando este órgão deveria realmente funcionar, passou a ser ignorado pelo poder 

público, pois a gestão Maluf utiliza uma série de recursos para neutralizar a ação efetiva destes 

Conselhos, entre os quais podemos citar: a demora para nomear os conselheiros representantes 

do poder público, a nomeação de pessoas de segundo escalão que não possuem nenhum poder 

decisório, a ausência dos representantes do poder público nas reuniões etc.  

 A dinamização desses Conselhos se dá atualmente a partir da ação dos representantes da 

sociedade civil. Se por um lado esses Conselhos não exercem cabalmente sua função, por outro 

lado convém mencionar que, ao fiscalizarem constantemente as ações do poder público, eles se 

converteram num espaço de pressão popular, ou seja, um espaço no qual as organizações da 

sociedade civil questionam esse poder e exercem pressão para o atendimento das suas 

reivindicações. 

 À guisa de conclusão, pode-se afirmar que a participação popular através dos novos 

mecanismos institucionalizados encontra dificuldades para constituir-se como alternativa 

efetiva para corrigir as imperfeições do sistema, principalmente quando está no poder um 

partido conservador. A vitória de um partido progressista no município de São Paulo 

certamente pode alterar este cenário e trazer novas experiências que possibilitem a viabilidade 

destes novos mecanismos de participação popular em processo de formação. Vale afirmar que a 

dependência da vontade política dos governantes de turno aponta a fragilidade da legislação e a 

dificuldade existente no seu cumprimento, mostrando que o funcionamento destes mecanismos 

está estritamente vinculado ao estilo de governar de determinados partidos ou governantes. 
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