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OVEREADOR TRABALHA, A CIDADE MELHORA.

20 anos da lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte

I
Mesa Diretora 1989-1990
Arutana Cobério Terena - Presidente
Aristides Vieira - Vice-Presidente
Otimar Bica lho - 1o Secretário
Antônio Valentim - 2° Secretário

Comissão Especial de
elaboracão da Lei
Orgânica
Aristides Vieira - Presidente
René Pessoa - Vice-Presidente
Sergio Coutinho - 1o Secretário
Patrus Ananias - Relator
Eugênio Parizzi - Relator Adjunto
Vereadores da 11 a
legislatura 1989-1992
Adelino de Carvalho
Alencar da Silveira Júnior
Amilcar Vianna Martins Filho
Antônio Oscar Pinheiro
Antônio Valentim
Aristides Vieira
Arutana Cobério Te rena
Augusto Celso Franco
Drummond
Eduardo Lima
Eli Diniz
Enilson de Oliveira Heiderick
Eugênio Parizzi
Fernando Viana Cabral
Francisco Lage Pessoa
Gonçalo de Abreu Barbosa
Helena Greco
Hélio Fontoura Dutra
Henrique Braga

Jaime Guimarães
João Batista de Oliveira
João Bosco Senra
Joaquim Valentim
José Ambrosino de Carvalho
José Corrêa Brasil
José Domingos Filho
José Lincoln Magalhães
José Lino de Souza Barros
José Maria da Luz
José Raimundo Moreira
José Zito Parreiras de
Oliveira
Lucinda Rosa
Márcio Luiz da Silva Cunha
Marco Antonio Bonifácio de
Menezes Soares
Mauro Matias
Neusinha Santos
Otimar Ferreira Bicalho
Patrus Ananias de Sousa
Raimundo Gil da Silva
Renê Pessoa Coelho
Roberto Salles Barbosa
Roberto Vieira Carvalho
Rogério Correia
Sérgio Coutinho
Sérgio Miranda
Thomaz da Mana Machado
Wilson Trópia

Mesa Diretora 2009-201 O
Luzia Ferreira - Presidente
Autair Gomes - 1° Vice-Presidente
Silvinho Rezende - 2° Vice-Presidente
Anselmo José Domingos - Secretário-Geral
Geraldo Félix - 1o Secretário
Bruno Miranda - 2° Secretário
João Oscar - Corregedor
Vereadores da 16 8
legislatura 2009-2012
Adriano Ventura
Alberto Rodrigues
Alexandre Gomes
Anselmo José Domingos
Arnaldo Godoy
Autair Gomes
Bruno Miranda
Cabo Júlio
Carlos Henrique
Chambarelle
Daniel Nepomuceno
Divino Pereira
Edinho Ribeiro
Elaine Matozinhos
Fred Costa
Gêra Ornelas
Geraldo Félix
Gunda
Henrique Braga
Hugo Thomé
lran Barbosa
João Bosco Rodrigues
João Oscar
João Vítor Xavier
Léo Burguês de Castro
Leonardo Mattos
Luis Tibé

Luzia Ferreira
Maria Lúcia Scarpelli
Moamed Rachid
Neusinha Santos
Pablo César 'Pablito'
Paulo Lamac
Paulinho Motorista
Preto
Pricila Teixeira
Professor Elias Murad
Reinaldo Lima
Reinaldo 'Preto Sacolão'
Ronaldo Gontijo
Sérgio Fernando
Silvinho Rezende
Wellington Magalhães

20 anos da Lei Orgânica de Belo Horizonte

EXPEDIENTE

Publicação especial da Câmara Municipal de
Belo Horizonte em comemoração aos 20 anos
de promulgação da Lei Orgânica do Município
.
Diretoria-Geral
Geraldo Magela Luzia da Silva
Diretoria de Administração e Finanças
Kennedy Guttierrez da Luz
Diretoria de Recursos Humanos
Paulo Maurício dos Santos
Diretoria do Legislativo
Solange Fátima de Oliveira Magalhães
Grupo executivo de trabalho dos 20 anos
da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte
Vereador Bruno Miranda - Coordenador
Cláudia Bernadete Vaz Lopes
Guilherme Nunes de Avelar Neto
Juliana Júnia Martins Gomes
Kennedy Guttierrez da Luz
Marcos de Alvarenga Mudadu
Patrícia Garcia Gonçalves
Roberto Paciarelli
Sandra Maria do Nascimento Campos
Sérgio Lacerda
Articulistas
Adriana Lage da Silva
Guilherme Brandão Minassa
Guilherme Nunes de Avelar Neto
Henrique Gomes de Miranda
José Nilo de Castro
Magna Inácio
Márcia Ventura Machado
Marinella Machado Araújo
Patrícia Garcia Gonçalves
Patrus Ananias
Roberto Paciarelli

2

Sandra Maria do Nascimento Campos
Sérgio Lacerda
Superintendência de Comunicação Institucio
nal· SUPCIN
Superintendente: Sérgio Lacerda
Coordenadoria de Planejamento e Informação:
Guilherme Brandão Minassa
Divisão de Apoio à Comunicação Institucional - DIVAC
I:
Margareth Ferraz
Reportagem: Gustavo Machala, lsabela Moreira, Vilma
Coelho
Fotografia: Rodrigo Oliveira, Sidney Lopes
Jornalista responsável: Sérgio Lacerda
Apoio: TV Câmara
Pró-Memória Legislativa
Guilherme Nunes de Avelar Neto
Agradecimentos
Ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCB
H), pela
colaboração prestimosa de Leidiane Fernandes dos Santo
s Galdino,
Alessandro Augusto Silveira de Paula e Lucas de Avela
r Rodrigues
Santos.
Acervo fotográfico:
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBHl
Pesquisa fotográfica: Maria Aparecida Paoliello de Melo
Dados técnicos
Número de páginas: 104

Tiragem: 1 mil exemplares
Coordenação e produção :
Guilherme Nunes de Avelar Neto, Juliana Júnia Martin
s Gomes
Revisão : Sandra Maria do Nascimento Campos
Projeto gráfico, editoração e diagramação:
Alínea Comunicação Ltda .
Impressão: CGB Artes Gráficas Ltda.

APRESENTAÇÃO

20 anos da elaboracão
da lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte
I

Vereador Bruno Miranda*

I
O ano de 201 O é particularmente significativo para Belo
Horizonte, pois nele se comemoram 20 anos da elaboração da
Lei Orgânica do Município, a primeira em toda a história feita
por ele mesmo.
Sim, pois até aquele ano, esse tipo de lei era baixada de cima
para baixo, pela União ou pelo Estado, pois era assim que
previam as antigas constituições; apenas a Constituição de
1988, chamada de a Cidadã, é que rompeu com essa amarra
e, acreditando nas cidades, lhes permitiu decidir seu próprio
destino.
A importância de uma Lei Orgânica é exatamente a de apontar
para os elementos centrais da vida local, balizando a feitura
das demais leis e apontando os rumos da ação administrativa,
tudo em favor de uma sociedade mais justa e mais
igualitária.
Exatamente por causa desse seu valor é que a passagem dos
primeiros vinte anos da promulgação da Lei Orgânica de Belo
Horizonte não poderia passar em brancas nuvens, merecendo,
antes, ser comemorada de forma frontal, deixando cravada na
lembrança política a sua ocorrência.
Foi pensando nisso que a Câmara Municipal fez realizar, em
março, um seminário, no qual foram debatidos, com
especialistas, autoridades, estudantes emembros da sociedade
civil em geral, os caminhos para uma ação compartilhada
entre entidades públicas e cidadãos, visando à superação dos
problemas que nos afligem.
O conjunto temático das exposições nele ocorridas - sempre
focado na participação popular na tomada de decisões

foto: Rodrigo Oliveira

públicas- buscou, simbolicamente, manter acesa a chama que
alumiou a própria feitura da Lei Orgânica, quando foram
realizados incontáveis encontros com os mais diversificados
segmentos sociais.
Agora, dando prosseguimento à comemoração, a Câmara
Municipal lança esta Revista, em que busca reacender as
dúvidas, as ansiedades e os titubeios ocorridos em 1990,
quando se debruçava sobre a tarefa de fazer a Lei Orgânica.
Com isso, promove uma viagem pelo tempo, trazendo para o
conhecimento atual a forma como se via e se pensava naquele
momentoso ano; indo além, ela procura contextualizar a
relevância daquela experiência, a partir de uma lembrança de
como fora a história municipal desde o nascimento do Brasil.
Finaliza a Revista ecoando o que foi debatido no Seminário de
março, mantendo em evidência a preocupação em garantir o
constante enraizamento dos valores democráticos, em
particular o da livre e efetiva participação popular.
Ressalto que a quase totalidade das matérias contidas na
Revista foi elaborada por servidores da Câmara Municipal,
com exceção apenas de textos apresentados por participantes
do Seminário já mencionado.

Boa leitura!

*Coordenador do grupo executivo de trabalho dos 20 anos
da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte
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20 anos da Lei Orgânica de Belo Horizonte
EDITORIAL

Olhar de
um reporter
I

Sérgio Lacerda*
foto: Rodrigo Oliveira

Foi sem dúvida um dos períodos de maior ebulição política na
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Afinal, discutiam-se as bases
de um processo que ainda engatinhava no Brasil, qual seja o da
consolidação do Estado democrático. Estado que, na verdade,
poucos de nós - repórteres que cobriam o Legislativo Municipal conheciam. Quase todos, inclusive eu, que trabalhava para o extinto
Diário de Minas, havíamos nascido sob a batuta do regime militar e
apenas ouvíamos falar da democracia. Era apenas um sonho, um
ideal que queríamos ver concretizado. Participamos de movimentos
históricos como a campanha das Diretas Já e a queda dos militares,
mas ainda sabíamos pouco sobre o que era de fato viver numa
democracia consolidada.
Quem participou como repórter daquele período sabe do que estou
falando. A cidade conservadora que conhecíamos começava a ser
repensada. Assistíamos pela primeira vez, em mais de duas décadas,
setores da direita conservadora tendo que se sentar à mesa com
comunistas e socialistas para discutir as bases político-sociais para o
desenvolvimento de Belo Horizonte.
A participação popular ainda era temida por alguns setores e isso
ficava claro nas discussões que tomavam conta da Câmara. Talvez
não imaginássemos quão importante era a elaboração de uma Lei
Orgânica. Sequer entendíamos o porquê daquele nome. Não deveria
ser Constituição Municipal? - pensávamos àquela época.
Hoje, vinte anos depois, quem nasceu em Belo Horizonte, vive e

4

ama a Cidade como eu, sabe que a Cidade tornou-se uma referência
democrática em se tratando de políticas urbanas. Uma das
experiências mais profícuas de gestão do orçamento público - o
Orçamento Participativo -, que se espalhou pelo Brasil, nasceu aqui
entre as montanhas da Serra do Curral. O OP deixou de lado
qualquer matiz ideológico e tornou-se quase uma cláusula pétrea
para várias cidades brasileiras. Ainda temos muito que avançar, mas
estamos no caminho e sempre há pedras no caminho, como já disse
o poeta.
As pessoas começaram a aprender o significado da palavra cidadania
no seu mais profundo sentido. O respeito tomou conta de várias
relações sociais. Muitas leis municipais, antes desprezadas, passaram
a ser cumpridas por todos. As comunidades - antes favelas passaram a ser respeitadas como partes vivas da Cidade, e não
como grotões miseráveis que sequer eram chamados quando a
cidade queria se planejar.
As minorias ganharam seu espaço, e a cultura reverberou por todos
os nossos polos. Belo Horizonte nasceu de novo. Vestiu-se de uma
roupagem moderna, cosmopolita e verdadeiramente comprometida
com o futuro de sua gente. Em tudo isso, a Lei Orgânica foi a fonte
de onde bebemos até hoje pelo bem de todos os belo-horizontinos.
*Superintendente de Comunicação Institucional da
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
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· Rodrigo Oliveira

ENTREVISTA
Vereadora Luzia Ferreira

A atual Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
Vereadora Luzia Ferreira, lembra-se dos tempos em que, como
chefe de gabinete do Vereador Arutana Cobério, acompanhou os
trabalhos de elaboração da Lei Orgânica; fala, ainda, sobre os
avanços que esta Lei representou para a Cidade.
A Vereadora Luzia Ferreira é a primeira mulher a exercer a presidência do Legislativo
de BH. Rompendo uma tradição de 15 legislaturas, assumiu a presidência no dia
primeiro de janeiro de 2009, eleita para o biênio 2009/201 O, com 40 votos de um
Parlamento composto por apenas cinco vereadoras.
Foi uma feliz coincidência que promoveu essa sua inserção no posto de comando da
Câmara Municipal nesse período, visto que ela assessorava diretamente o então
Vereador Arutana Cobério, que exercia a presidência da Casa quando da elaboração da
Lei Orgânica.

Presidente luzia Ferreira, a vida, por uma dessas voltas que costuma dar,
colocou-a agora, quando se comemoram os 20 anos da lei Orgânica, no
mesmo cargo de comando que era exercido pelo ex- Vereador Arutana
Cobério, a quem a senhora assessorava na época em que se elaborava a
referida lei Orgânica. A que a senhora credita isso e em que essa
coincidência interfere no processo comemorativo?
Na verdade, trata-se mesmo só de uma coincidência. Quando do processo de escolha
do novo presidente, no início de 2009, isso nem de longe foi avaliado ou considerado.
Obom nesse fato é que terminou sendo uma homenagem indireta ao Vereador Arutana
Cobério, um Presidente ativo e inovador, a quem se deve cumprimentar pelo êxito da
tarefa de se elaborar a Lei Orgânica dentro do prazo e com o menor atrito possível. Ele,
a seu tempo, conseguiu conciliar os diversos matizes ideológicos presentes na Câmara,
em uma época em que, no mundo, todo essas diferenças eram significativas e
determinantes.

A senhora, na época, não havia ainda ocupado qualquer posto eletivo, e
atuava como líder feminista. Em que isso ajudou no processo de elaboração
da lei Orgânica?
Minha trajetória política realmente começou na busca pela igualdade de gêneros, à
época uma demanda muito mais grave do que hoje, ainda que haja muito ainda a se
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20 anos da Lei Orgânica de Belo Horizonte
Vereadora Luzia Ferreira

conquistar. Essa luta me trouxe para a polít
ica e tive a honra de
fazê -lo com a parceria do Vereador Arutana
Cobério, muito sensível
a todas as minorias. Agora, meu trabalho era
voltado principalmente
para as demandas do gabinete, procurando
manter aberto o contato
entre o Parlamento e a sociedade, perfi
l tanto meu quanto do
Arutana .

Comemorar 20 anos da elaboração
da Lei Orgânica
constitui um marco ou é apenas uma
ocorrência?
A Lei Orgânica, como matriz das leis
do Município, é muito
importante, ainda mais se lembrarmos que
essa é a primeira da
nossa história, já que antes cabia ao Esta
do definir as regras de
organização local. Trata-se de uma conq
uista verdadeiramente
espetacular para todos que lutaram e aind
a lutavam pelas franquias
democráticas, entre as quais se inclui, obvi
amente, a autonomia das
cidades. Nesse sentido, é claro que presidir
as comemorações dos
primeiros vintes anos dessa Lei é muito honr
oso e, portanto, é, sim,
um marco. Agora, não podemos nos
deixar dominar por esse
sentimento, pois há muito a ser feito, para
garantir que todos os
avanços nela previstos se tornem fato
s palpáveis na vida das
pessoas. Esse é nosso maior objetivo, o de
tornar a vida das pessoas
cada vez melhor, e, para isso, a Lei Orgâ
nica é apenas um ponto,
importante, é verdade, mas apenas um pont
o. Éo ponto de partida,
digamos assim\ Lembro de ter lido que o
Presidente Afonso Pena ,
quando ajudou a elaborar a primeira Con
stituição de Minas, disse
que aquela Lei não era tenda para descanso
, mas o início de longa
caminhada. Éa mesma coisa conosco, com
a Lei Orgânica.

Podemos dizer que a senhora par
ticipou de diversos
momentos do processo de elabora
ção da Lei Orgânica.
Teve a oportunidade de acompanha
r os trâmites e a
promulgação, quando foi assessora
e chefe de gabinete do
ex-Presidente Arutana Cobério.
Como Vereadora, a
senhora vem acompanhando o process
o de aplicação da
Lei Orgânica, e, como Presidente, está
comemorando os
20 anos da promulgação dessa Lei.
Gostaria que falasse
sobre esses momentos tão importa
ntes para a senhora e
também para Câmara Municipal de
BH.
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Eu vi o nascimento da Lei Orgânica, e isso
foi uma vitória para a
Cidade e para o País. Foi uma persistên
cia da democracia, foi a
cidadania, uma conquista da populaçã
o. Muito do que estava
previsto se concretizou. E a Lei Orgânica
de BH virou referência.
Acredito que esse foi o principal ganho.
Naquele momento, existia
a efervescência política, elegemos depu
tados constituintes e não
tivemos uma ruptura na passagem da ditad
ura para a democracia.
Os militares saíram do poder, não por
outro contragolpe. Fomos
conquistando espaço e o grande pacto naci
onal foi feito em torno
da Constituinte. Criou-se essa possibilidade
no palco de discussões
de todos os avanços sociais, os interesses
individuais e coletivos e
as políticas públicas. No País, existia um clim
a favorável. Os setores
despertaram para a necessidade de reivi
ndicações, havendo uma
varredura de nova postura. Eu, por exem
plo, estava engajada na
luta pelos direitos das mulheres, por essa
igualdade, na lei. Houve
encontros municipais, regionais e mobiliza
ção permanente, inclusive
o chamado lobby do batom para a
garantia desses direitos,
resultando em aparato legal. Essa mudança
, expressa na Constituição,
veio também para as constituições estaduai
s e municipais. Quando
essa questão chegou ao Município era tudo
favorável, mas foi palco
também de imensas discussões. Na Câm
ara, existiam apenas uns
cinco ou seis vereadores que eram veterano
s. Amaioria era jovem.
Apopulação havia elegido pessoas que não
estavam no Parlamento,
e esse foi um momento muito rico .

Dual foi o papel da assessoria da 'pre
sidência da Câmara
na formatação do texto da Lei Orgânic
a?
Aassessoria trabalhava apenas para dar
suporte aos trabalhos, já
que havia sido constituída uma Comissão
com essa finalidade, que
era a assessoria técnica vinculada à relat
aria. Não tínhamos tantos
líderes, pois eram poucos os partidos
. E os partidos mais
representativos tinham uma grande banc
ada. Houve uma grande
renovação, uma nova bancada com 37 vere
adores, e o desafio, em
90, de começar a elaborar a Lei Orgânica
, para encontrar o ponto
de unidade da condução dos trabalhos.
O gabinete da presidência
dava suporte, acompanhamento e infraestru
tura necessários, sem
participar diretamente da elaboração técn
ica.

ENTREVISTA
Vereadora Luzia Ferreira

Em sua avaliação, o que de mais positivo a população
belo-horizontina conquistou com a promulgação da lei
Orgânica do Município?

O que a senhora tem a dizer para a sociedade em geral a
respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo legislativo de

Acredito que, de mais positivo, foram os direitos sociais, dever do
Poder Público, que foram grandes conquistas das constituições.
Também veio o ordenamento democrático; os canais de participação
institucionalizados que, antes, eram arrombamentos de portas; a
conquista da democracia e a gestão pública compartilhada. Creio

O Poder Legislativo é o menos compreendido. O fazer leis tem a
mediação com a sociedade que não é bem aprendida. O Executivo
concentra muitos poderes, muito mais ainda quando se trata do
âmbito federal, no qual várias medidas vigoram imediatamente. Isso

que, quando se coloca a institucionalização e a obrigação do Poder
Público, é um avanço considerável. A Constituinte também já
orientava a elaboração da Lei Orgânica. Algumas questões foram
ampliadas aqui na Câmara, como os 25% que a Constituição
garante, no mínimo, de recursos orçamentários para a Educação. No
Município de BH ampliou-se para 30%. Foi a visão da época, de que,
na rede pública, era preciso garantir a Educação com mais recursos.
A Educação não era universal, faziam-se muitas passeatas e aqui se
percebeu essa prioridade.

BH?

fortalece a concentração de poder do Executivo e retira do
Legislativo. Na realidade, discute-se, primeiro, aqui, no Legislativo,
e temos uma legislação que prioriza o Executivo. Somos o único
Poder permeável à participação da população. Mudamos muita
coisa aqui, pois aqui o povo é ouvido, temos comissões, audiências
públicas. A população envia-nos e-mails, cartas, visita os gabinetes,
pois esta é uma casa aberta. Essa é a dimensão do Poder Legislativo.
Somos o balizador da democracia, o ponto de resistência
democrática, somos guardiães. OLegislativo éum Poderfundamental
para garantir os direitos sociais.

ENTREVISTA
Arutana Cobério

Comunista convicto, Arutana Cobério presidiu a Lei Orgânica de
Belo Horizonte e considera que a experiência foi o marco que a
Cidade criou para estabelecer os parâmetros de representatividade
que hoje podem ser vistos em instrumentos como o Orçamento
Participativo.
Arutana ingressou no Partido Comunista Brasileiro, em novembro de 62, quando era
estudante da Faculdade de Direito da UFMG. A militância levou-o a diversos países,
tendo sido exilado no Chile, em 71, onde fez mestrado em Administração Pública. Com
o golpe contra Salvador Allende em 73, Arutana foi para a Suécia como refugiado
político. Ele também morou na República Democrática Alemã (ex-Aiemanha Oriental) e
retornou ao Brasil somente em 80, com a anistia.
Chegando a BH, trabalhou como secretário do Deputado Estadual Cássio Gonçalves. Em

83, elegeu-se Vereador pelo PMDB, função que exerceu, após sucessivas reeleições,
até 30 de abril de 1992, quando renunciou ao mandato para tomar posse no cargo de
Juiz de Direito, em Minas. Hoje, é juiz aposentado.
Em 1985, após a legalização do Partido Comunista Brasileiro, transferiu-se para o
Partido com que sempre esteve ideologicamente ligado, o PCB.
Como Vereador, Arutana Cobério exerceu os cargos de líder do Prefeito, líder de
bancada, Secretário Municipal de Cultura, Prefeito interino e Presidente da Câmara
Municipal. Ele foi chamado para assumir a cadeira de Deputado Federal, pelo PCB, mas
renunciou porque já havia assumido o cargo de Juiz de Direito.
Foi Presidente da Câmara no biênio 1989/90, ocasião em que exerceu interinamente a
Prefeitura. Como Presidente, há que se ressaltar o esforço despendido na elaboração
do novo Regimento Interno da Câmara (Resolução n° 1.480/901 e da Lei Orgânica do
Município, em 21 de março de 1990.
Foi o primeiro Prefeito comunista de Belo Horizonte: ,Ganhei a confiança do Prefeito
Eduardo Azeredo, que era mais à direita. Ele confiou em mim, e eu correspondi . Senti
que a democracia estava começando a fazer vigência nesse País.,
Em 30 de abril de 1992, renunciou ao mandato para assumir a vaga de Juiz, tendo-se
aposentado em 1997, após cinco anos, oito dias e quatro horas de trabalho, como faz
questão de enfatizar.
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(foto : Rodrigo Oliveira)

Em quase 1Oanos como Ve
reador de BH, ou seja, de 83
a
92, o senhor exerceu div
ersas funções no Parlame
nto
,
como líder de Prefeito, líd
er de bancada, Presidente
da
Câmara Municipal e tam
bém pertenceu aos Poder
es
Executivo e Judiciário. Oqu
e a política representa par
a
o
senhor?
Tudo na vida tem política. Des
de que entrei no Seminário, eu
já
estava fazendo política. Sou ate
u e entrei para o Seminário cató
lico
porque a comida era boa e tinh
a estudo. Então, eu já fazia pol
ítica.
Em novembro de 62, me filiei
ao Partido Comunista Brasileiro,
na
Cantina do Ângelo . Toda a
minha vida foi política, com
sua
s
consequências. Apolítica é uma
forma de se sentir pessoa hum
ana
.
Tivemos a preocupação de estar
ao lado de pessoas na hora cer
ta.
Fomos contra a ditadura. Eles é
que deram o golpe: os guerrilhei
ros
não eram criminosos, apenas
combatíamos o Estado injusto
.
Quando eles usaram o instrument
o do Estado para torturar o pov
o,
foram eles que cometeram del
itos . A política nos ensina mu
itas
coisas . Quando os filhos de pap
ai eram presos, eles iam para
o
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Dops, e nós, presos políticos,
,
quando chegav
amos a uma cela : por
. r que
,
p10
fosse, recebiamos a soh.dan.e d d d
a e os preso s· Aprendi .que
temos de ser solidários com o
, · os ensinou
ser humano. A po Iitic
an
que você tem que ser o exemp
~
•
~
nse
lo, senao, voce nao
co gue encara
... r
o povo. Gosto de falar em Tan
credo Neves, que tm· ha uma visao
histórica sobre a política. Em
janeiro de 83, comemorávam 0
os
aniversário de Alfredo Campos
Melo em Abaeté. O Tancredo
me
chamou e disse que seria o líde
r do Hélio Garcia. Eu, um comuni. ?
sta·
Então ele disse que a política
é como uma zona, onde frequen
tam
pessoas diversas, como o católic
o, o protestante, o menino hon
rado,
mas também é cheio de pro
stitutas. Você só não pode
é se
machucar, você tem é que con
viver. Isso é fruto da sociedade 0
.
Tancredo me disse que, se que
ria participar da redemocratizaçã
o
do
País, era preciso juntar as forças
e não ter vergonha de pedir aju
da.
Então, fui líder do Hélio Garcia.

Como o senhor se sentiu sen
do o Presidente da Câmara
na
época da elaboração e pro
mulga ção da Lei Orgânica
do
Município de Belo Horizon
te?

Arutana Cobério

Na realidade, pessoalmente, sinto um certo orgulho por ter sido o
Presidente da Câmara na época da elaboração e promulgação da Lei
Orgânica de Belo Horizonte, mas o processo para chegar à
presidência da Câmara e, com isso, da condução dos trabalhos de
elaboração da Lei Orgânica foi muito mais pelo Partido Comunista
Brasileiro, que sabia que o PT, que elegera 9 vereadores, não tinha
como tradição fazer coligações. A gente tinha a certeza de que a Lei
Orgânica não passaria porque a grande maioria dos vereadores tinha
uma certa alergia ao PT. Aí, como membro do PCB, o que faz a
gente ficar orgulhoso, mesmo com o sectarismo do PT e de dois
outros vereadores, o Sérgio Miranda e o Antônio Pinheiro, fomos
fundamentais na elaboração da Lei Orgânica.

Gostaria que falasse sobre o processo de intermediação
dos variados interesses e pensamentos dos vereadores e,
também, de como se deu a participação da sociedade civil
(sindicatos, associações comunitárias, organizações de
classe}.
Tínhamos, ou seja, o PCB, na minha posse, 2/3 que votavam
conosco e ganharíamos tudo, se quiséssemos. Mas o Patrus pediu
para indicá-lo como Relator. Ele tinha condições intelectuais para
isso, era a pessoa mais indicada. Tivemos uma advogada que iniciou
o processo, e o Desembargador Edgar Amorim, na época, um
jovem advogado, por sinal, muito competente, que assessorou os
trabalhos até o final. Para nós, não foi difícil. O Partido Comunista
nos ensinou que ganhamos quando unimos as forças. Logo depois
que indiquei o Patrus, o PT quis dar o golpe, criando o Presidente
da Lei Orgânica. Eu falei que não dava. Então se formou uma
Comissão e colocaram o Aristides Vieira. Passados três meses, o
Patrus me procurou dizendo que a Lei Orgânica não andava. Ele me
pediu para comandar e foi, na sala da presidência, que negociamos
letra por letra, vírgula por vírgula, com as lideranças dos partidos.
Eu convenci a minha turma de que era melhor. Nosso compromisso
era com o povo, com a esquerda, e não individual. Na sala anexa ao
gabinete da presidência, decidimos tudo. Aí, o Otimar Bicalho pediu
para deixar, pelo menos, cinco propostas para discutir em Plenário
para dar satisfação aos seus eleitores. Ele representava a construção
civil, era honesto e estava defendendo o lado que representava.
Assim, ficou mais fácil negociar, e juntamos os partidos.

Dentro da recente redemocratização do País, o que mais
dificultou ou foi mais trabalhoso na composição dos
temas e debates?
Num primeiro momento, a própria Constituição Federal de 88 e a
Constituição Estadual de 89 facilitaram esse processo. Já, em 83, o
Tancredo Neves sabiamente foi manipulando para que o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica pudessem conviver com a esquerda. Então,
tivemos facilidades. No meu tempo, convencia-se o outro pelo
argumento, e não pelo dinheiro. Eu costumava falar com o
ex-Governador e ex-Prefeito Hélio Garcia, que estava na hora do
frango com o quiabo. Então, ele convidava todos os vereadores para
ir à sua casa. Na Lei Orgânica, não houve esse tipo de negociação
porque, quando o Partido Comunista Brasileiro se elegeu, nós
tínhamos um projeto para a Câmara. Por exemplo: só indicamos
para diretores, membros efetivos da Casa. Porque, se o funcionário
lá de baixo fizesse qualquer coisa errada, eu cobraria do chefe dele.
Tínhamos aqui um fiscal do Tribunal de Contas. Nossas atividades e
ideologias andaram juntas e conseguimos dirigir a Lei Orgânica. Nós
éramos os únicos com competência para unir as forças. Dirigimos
com o auxílio de nosso gabinete, discutíamos ideologicamente e
tínhamos a visão das coisas. A postura aberta do PCB facilitou, pois
soube entender que muitos vereadores eram do povão, e não de
classe social. Eles viam o interesse da comunidade.

Por que a imprensa da época quase não acompanhou esse
processo?
Nós entregamos um carro e uma cota de gasolina para cada
vereador, pois muitas reuniões eram feitas nos bairros. A imprensa
estava mais preocupada com o salário do vereador. Não houve
interesse. E também éramos dois ou três com visão ideológica do
Parlamento.

De onde vieram mais pressões na construção do texto da
lei Orgânica e como foram os entendimentos para solu·
cionar os impasses?
Elegeram uma Comissão com o Aristides Vieira. OPT queria vingar.
O Edgar Amorim, junto com o Patrus, tinha propostas de cada
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ACidade ganhou, principalmente na area
a ucaç ão ' em razão .do
percentual obrigatório de 30%. Antes d L . O ânica o prefetto
a et rg
'
indicava o quanto quisesse. A Le1. tam b,
ea
em co I0 cou em destaqu
..
assistência à saúde, o direito do cidadão,
de sua forma d~ partlctpfar
da legislacão. Ela dinamizou o processo
, · da Ctdade e ez
democrattco
.
A
·
com que esse processo trouxesse o povo
den
tro
da
Ctda
de.
para
.
•
.
..
d · da Let Organtca, a
populacão comecou a parttctp
ar
e,
epots
·
· se
participacão popular
· oex-Prefetto.
tornou quase que obn.gato,na.
.
Patrus A~anias, quando sucedeu Eduardo
Azeredo/ 0 PT já sabl8 que
.
.
não tinha mais como fugt.r dtss
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•
Participativo, e a gente vê, na Camara,
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amd
a nao
ar. A P0 pulacão
·
. .
.,
participa de forma dese]ave
uma
part
tctp
açao
l, mas tem
,
.
d
representativa. E
o futuro da socteda e que se organiza e coloca
seus problemas em discussão. Por ·
tsso, tem muito que. se.
.
comemorar. Os que vieram depots se ape rf .
etçoaram, mas a essencta
da Lei Orgânica não foi mudada. Ela trou
· d're
1 tos para
xe bene f,tctos
o povo, houve o reconhecimento do
povo em po der cobrar · Esse
,.
,.
conjunto é o que importa, e o Mum.ctpto
consegut.u I·sso , ao contrano
do que aconteceu com a Constttutçao F d I d 88 que não pode
e era e ,
ser totalmente colocada em prática
por falta de algumas
regulamentacões. Acho que esses 20 anos
represe ntam um avanco
·
,
·
para a democra
cia em Belo Honzonte, um avanço Para os métodos
de administração pública. A Prefeitu
ra de BH e as Câmaras
Municipais são mais transparentes.
•

N

N

N

Vereadores em reunião no Plenário
JK

(Acervo Arquivo Público de Belo Horiz
onte)

elemento. O Edgar com muitas ideias.
Foi entregue um esboço e/
em cima disso/ trabalhamos na Câmara.
OPrefeito era Pimenta da
Veiga. Ele tinha uma visão social interess
ante/ era da corrente do
Mário Covas. São poderes distintos/ mas
têm que ser harmônicos.
Agente também discutia com o Executiv
o. Tinha também a visão
contrária de alguns vereadores que só
gostavam de obras. Depois
pude entender/ quando um vereador me
disse que/ quando alguém
mora no morro, ele precisa que um botijão
de gás chegue à sua casa
e, para isso, é necessário ter obras nas
ruas. Na época, também
tínhamos reuniões com Pimenta da Veig
a e com o então Secretário
da Fazenda, João Heraldo. Se deixássemos
somente para o Relator
e o Executivo, engessava demais. Nossa
Lei Orgânica passou a ser
modelo no Brasil. Nós a enviamos para
todos os municípios de
Minas Gerais.
O Executivo, à época, participou
ativamente do processo
da Lei Orgânica? De que forma ele
atuou e quais os pontos
em que mais se deu essa participaçã
o? Em quais aspectos
a Lei Orgânica contribuiu para mel
horar a vida dos belohorizontinos?
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Osenhor já destacou várias questõe
s fundamentais nesse_
processo. Duais seriam outros
· · s da Let
pontos postttv
o
Orgânica?
Éimportante ressaltar que, quando trou
xemos o debate para a sa~a
anexa ao gabinete da presidência da Câm
ara, houve a particip~çao
de todos, na Casa. Vieram os líderes de
cada Partido e consegutmo~
que ela se transformasse em realidade,
pois a mato na na o estava ali
pensando em termos individuais. Pen
sava na comunidade. Eram
vereadores práticos, obreiros/ que esta
vam preocupados com as
obras em sua comunidade e, no meu
tempo, a gente convencia 0
outro, da Tribuna.
•

•
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20 anos da Lei Orgânica de Belo

Horizonte

~~

Alei Orgânica de Beagá eo
aprendizado po\ítico da Cidad~combr}
(reprodução www.deputad
oadelm ·

Patrus Ananias
Há 20 anos, tive a ho
nra de ser o
Relator da Lei Orgâ
nica de Belo
Horizonte. Oprocesso de
elaboração de
uma lei que organiza po
liticamente o
Município já é uma ex
periência muito
rica, principalmente qu
ando pensamos
que traduz o desafio
de busca pelo
espaço civilizatório da
convivência.
Acredito, porém, que
o processo que
vivenciamos em Belo
Horizonte foi
além, principalmente pe
las especifici"O exercício do olhar ate
nto aos
homens e às mulheres est
eve
presente desde o primeiro
momento ... "

dades históricas em
que se desenvolveu . Resgatar esse
percurso é um
exercício bonito que nos
permite perceber e dimensionar o tam
anho de nossos avanços, mas també
m dos desafios
que se constituíram
nessas últimas
duas décadas. A Lei Or
gânica de Belo
Horizonte foi pensad
a à luz da
Constituição de 1988,
a Constituição
Cidadã, e nos esforçamo
s para responder à altura os parâm
etros sociais e
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políticos postos por ess
e texto. Penso
que conseguimos supe
rar algumas de
nossas expectativas, com
o falarei com
mais detalhe um pouco
à frente.
Neste artigo, proponho
mostrar como
foi possível aprende
r com a Lei
Orgânica, desde o mo
mento de sua
elaboração. O desafio
de buscar o
espaço de convivência
foi trabalhado
com seriedade, orientou
não só o texto
da lei, mas também no
ssos trabalhos.
Ninguém nega que essa
aprendizagem,
mesmo que circunscrita
a um grupo de
pessoas no tempo e no
espaço, deixa
marcas nas instituições
, gera referências e desdobra-se em
experiências
futuras. Depois, o tex
to, em si, traz
avanços significativos,
tanto do ponto
de vista político quanto
social, demonstrando um grau de
maturidade do
momento e uma consciê
ncia profunda
da nossa realidade e do
s nossos desafios .
Acredito que é muito im
portante refletir sobre o significado de
ssas questões,
principalmente porqu
e muitos dos
temas que hoje percebe
mos em nosso
horizonte como desafio
s e metas a

·/
serem supera das Ja
tav
es am de/ineados ou começaram
a se delinear
desde aquela época. O
tempo, 20 anos,
pode ser muito pouco do
ponto de vista
histórico mas é basta
nte razoável em
nossa e;istência e pode
mos aproveitálo em favor de nossa
s construço-es
coletivas.

A prática da democra
cia
Oexercício do olhar atento

aos homens
e às mulheres esteve pre
sente desde 0
primeiro momento de
preparação da
elaboração da Le1. O ,., ,·ca As
rgan ·
condições não eram as
melhores, mas
principiamos com anún
cios de diálogo.
Tínhamos apenas se
is meses para
elaboração de todo o
processo . Nem

ARTIGO
Patrus Ananias

por isso, descuidamos do caráter participativo: toda a Câmara Municipal foi
envolvida e, a partir daí, estabeleceuse uma rede de interlocução muito
forte com setores da sociedade. Os
vereadores participavam em comissões
ou subcomissões temáticas, responsáveis pelo contato com movimentos
sociais das áreas específicas, colhendo
propostas, avaliando possibilidades,
sempre em conjunto. Isso permitiu
exercitar, com profundidade e dinamismo, os princípios democráticos. Mas
também não podemos nos esquecer de
que tudo isso também foi fruto de um
processo democrático anterior e mais
amplo. Vivíamos o primeiro grande
momento da redemocratização do País.
A Constituinte convocada em 7986, que
resultou na Constituição de 7988, foi
um dos momentos de maior mobilização da sociedade, reinaugurada em sua
situação de liberdade democrática. Isso
tudo criava um clima bom, que conseguimos, em Belo Horizonte, canalizar
bem.
Internamente, vivíamos um processo
de tensionamento na Câmara Municipal,
o que podia ser um problema para a
condução dos trabalhos. Mas isso também foi superado, pois, desde a instituição dos trabalhos da Lei Orgânica,
criou-se um clima de diálogo entre nós,
vereadores, que viabilizou nossa tarefa.
O então Presidente da Câmara era o
Vereador Arutana Cobério, e ele foi
muito sensível ao momento. Soube
conduzi-/o com sabedoria e habilidade
política. A impressão também é de que
a consciência em torno da importância

do trabalho era compartilhada por
todos os demais vereadores. O tensionamento ao qual me referi vinha
muito a partir da nossa postura na bancada do PT Havíamos elegido nove
vereadores, a maior bancada que já
tivemos na Câmara Municipal e, logo
no início, apresentamos projetos para a
Cidade, mas também projetos que buscavam alterar profundamente a cultura
política da Casa, o que gerou muita
controvérsia entre os vereadores. Um
deles, para se ter uma ideia, foi o
Projeto que determinou a extinção da
aposentadoria especial dos prefeitos e
vereadores.
"... desde a instituição dos
trabalhos da Lei Orgânica, criou-se
um clima de diálogo entre nós,
vereadores ... "

Tínhamos uma pauta cheia e bastante
complexa. Com um acordo de lideranças, decidimos suspender temporariamente a tramitação de todos os projetos mais polêmicos para que o processo
de elaboração e votação da Lei
Orgânica não fosse comprometido. As
bancadas do PT e do PC do 8 apresentaram meu nome para a relataria do
projeto da Lei. Com apoio e reconhecimento do Presidente Arutana Cobério e
a adesão de vereadores de outros partidos, a indicação foi viabilizada junto
com a indicação do Vereador Eugênio
Parizzi como Relator Adjunto. Foi uma
comissão suprapartidária criada pelo
Presidente da Câmara, e isso ajudou no

processo dos trabalhos. Possivelmente,
porque as bancadas todas se sentiram
representadas no processo.
Muita coisa foi aprovada por consenso.
O clima foi bom e, com isso, conseguimos, dentro do prazo estabelecido,
aprovar questões importantes, principalmente na área social. Mas também
tivemos conquistas importantes do
ponto de vista político, sobretudo no
que diz respeito aos mecanismos de
participação popular nos processos de
decisão da Cidade. A Lei Orgânica que
nós construímos e aprovamos na
Câmara Municipal incorporou todos os
avanços do texto constitucional recém
promulgado, mas também foi além e
inovou onde teve condições de inovar.

A Constituição:
fundamento e essência
Neste ponto, vale a pena uma breve
reflexão sobre esse nosso marco legal,
que orientou a construção das Leis
Orgânicas
Municipais
e das
Constituições Estaduais e que deu o
arcabouço jurídico para estruturar o
conjunto de políticas públicas ora em
curso no País. Muito do que está sendo
feito hoje plantou raízes nessa época, e
esse é um dos mais significativos sinais
de que a Constituição de 7988, em que
pesem todas as alterações sofridas
nesses 22 anos, não foi atingida em
sua essência. Como todo texto, ele
também tem suas limitações. Por exemplo, só agora, em 201 O, é que foi incorporado o direito à alimentação na seção
de garantias sociais. A definição da
seguridade social incorporando previ-
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ORelator da Lei Orgânica Patrus Ana

(Acervo Arquivo Público de Belo
Horizonte)

nias, em reunião plenária na Câm
ara Municipal de Belo Horizonte

dência social, assistência
social
e-saúde, é, sem dúvida, uma
grande
conquista para o País . Essa con
strução
ainda não está dada, embora em
estado bastante avançado. Ent
retanto,
sabemos que já é necessário rep
ensar
essa estrutura, incorporar que
stões
caras à seguridade, como a seg
urança
alimentar e nutricional, para esta
belecer um conceito de seguridade
em
bases mais amplas e sólidas par
a todos
os brasileiros .
Todavia, não há dúvidas de que
é um
belo texto, este da Constituição
Cidadã.
Primeiro, ela representou um
marco
monumental na história do Bra
sil, ao
retomar a institucionalidade dem
ocrática, rompida com a Ditadura de
1964,
com a Constituição outorgada
de 1967
e com os Atos Institucionais , em
especial o Al-5, de 75 de dezembro
de 1968,
que abriu a fase mais aut
oritária
daquele período. Nenhuma out
ra cons-
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tituição brasileira foi tão ous
ada. Do
ponto de vista político, a Con
stituição
de 88 adota uma postura muito
avançada ao colocá-los, municípios
, como
entes constitutivos do Estado Nac
ional
brasileiro, conferindo-lhes uma
autonomia ímpar. A questão urbana tem
tratamento especial no texto que
esta ''A Lei Orgânica também amplia
os
horizontes políticos de Belo
Horizonte, incluindo a questão da

que se preserva, passados ma1. d 20
s e
anos de sua promulgação, são
just~
mente suas bases fundam
entais:
primeiro,
sua essência co~o
Constituição elaborada sob o
paradigma do Estado Democrático de
Direito; 0
outro ponto é sua dimensão
social,
muito vigorosa.

Os avancos

Essas dua; dimensões refletiram
-se no
nosso texto de Belo Horizon
te e gademocracia participativa."
nharam novos corpos , outras
possibilidades. A Carta Magna é o pon
to de
belece, no art. 182, a função soc
ial da referência. Nenhuma
lei
pod
e ser
propriedade urbana, outro imp
ortante menos do que ela det
erm
ina
.
Ma
s
pode
avanço. Desde seu art. 1°, antes
mesmo ser mais. Era isso
que pretendíamos
de tratar da organização dos Pod
eres, o naquele momento
·
.
E consegwm
os em
texto constituinte afirma , entre
os fun- muitos pon
tos .
damentos da República, a sobera
,
nia, a Um dos exemp
los mais claros e a
cidadania, a dignidade da
pessoa definição do índice
de vinculação orçahumana, o valor social do trabalho
e da mentária para áre
a da Educação. Na
livre iniciativa e o pluralismo pol
ítico. O Constituição
Federal, o mínimo é de

ARTIGO
Patrus Ananias

25%: a Lei Orgânica de Belo Horizonte
fixou, em seu art. 160, § 1~ o mínimo
de 30% da receita orçamentária para
investimento na educação municipal.
Ainda na área da Educação, a nossa Lei
Municipal antecipou um desafio que
ainda hoje se impõe ao País: a educação infantil, para crianças de O a 6
anos. Está no art. 157, inciso 11 do § 1~
como obrigação do Município: promover o "atendimento obrigatório e gratuito em creche e pré-escola para
crianças de O a 6 anos em horário
integral, bem como acesso automático
ao ensino do primeiro grau". Oart. 159
reitera essa questão e especifica condições para o sistema de educação
infantil municipal. Nós sabemos como
essa questão ainda é um gargalo na
educação pública, no País inteiro.
Mesmo em Belo Horizonte. Mas já
estava prevista esta atribuição legal da
autoridade municipal. Cabe-nos discutir sua aplicação. Como as leis não se
bastam e só se fazem no cotidiano,
esse é um dos temas que nos leva a
refletir sobre o que ainda precisamos
fazer, como nos mobilizar para viabilizar os desejos coletivos que se manifestaram naquele texto e que ainda
estão válidos. É a Lei Orgânica, em seu
ensinamento diuturno, que ainda exige
ser vivido, transformado em realidade.
Ainda na Educação, o art. 158 da nossa
Lei Orgânica é explícito na definição de
uma política de valorização dos profissionais de ensino. Este artigo estabelece:

...garantia de plano de carreira para
o magistério público, com piso de
vencimento profissional, pagamento

por habilitação e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, realizado periodicamente sob regime jurídico único
adotado pelo município para seus
servidores. (LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE).
A Lei Orgânica também amplia os horizontes políticos de Belo Horizonte,
incluindo a questão da democracia
participativa. As referências à participação popular estão presentes no
preâmbulo da let~ que contempla a
participação direta da sociedade civil.
Ela está prevista nos§§ 2° e 3° do art.
2° e também nos arts. 20, 22, 23, 24 e
no parágrafo único do art. 75. São dispositivos que deram o respaldo jurídico
para o planejamento e orçamento participativos, para o fortalecimento da
democracia participativa, que conseguimos fazer avançar na Cidade.
A questão da justiça tributária vinculada à justiça social está no § 4° do art.

115:

Sempre que possível os impostos
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração municipal identificar, respeitados os direitos individuais e os termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte. (LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE)
É uma tradução legal da fórmula adequada ao princípio da justiça tributária:

quem pode mais paga mais, quem pode
menos paga menos e quem não pode
nada não paga nada,· recebe agora para
contribuir mais à frente.
Na área social, a questão da intersetorialidade, um desafio ainda tão caro
na gestão das políticas públicas, já
estava presente no texto elaborado há
20 anos, no parágrafo único do art. 141,
que trata de ações integradas na saúde:
"o direito à saúde implica garantia de
condições dignas de trabalho, renda,
moradia, alimentação, educação, lazer
e saneamento".
"A Carta Magna é o ponto de
referência. Nenhuma lei pode ser
menos do que ela determina.
Mas pode ser mais."

Outro ponto importante é o princípio da
transparência e da moralidade no trato
da coisa pública, presente, por exemplo, no art. 35. Ele determina que "o
município preferencialmente à venda
ou doação de seus imóveis outorgará a
concessão de direito real de uso". No
parágrafo único do art. 66, encontramos o respaldo jurídico para evitar
construção indiscriminada de obras: "o
poder público dará prioridade às obras
em andamento, não podendo iniciar
novos projetos com objetivos idênticos
sem que seja concluído o projeto em
execução".
Questões como essas mostram como a
Lei Orgânica, dentro do possível, considerando espaço da legislação municipal, conseguiu avançar em relação à
Constituição de 1988 e da Constituição
do Estado, que são documentos avan-
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çados e têm contribuído par
a o desenvolvimento social e político
do País.

A lei e a Cidade
Acredito que todos nós, env
olvidos na
elaboração da Lei Orgânica,
tínhamos
plena consciência da importâ
ncia que é
pensar e compreender uma
Cidade de
modo a refleti-la em sua org
anização
legal e política. Daí, um bal
anço tão
positivo. Opróprio trabalho de
entender
a Cidade, em si, já é um exe
rcício elevado, pois principia por vê-la
como uma
exigência inexorável, o que
é, ao
mesmo tempo, o reconheci
mento de
nossas limitações e de nos
sas muitas
potencialidades. De um lado,
é o reconhecimento de nossa nature
za incompleta, da nossa necessidade
do outro,
de viver em comunidade. No
ssa sobrevivência depende disso, com
o sabemos
desde Aristóteles: o homem
que se
exime da convivência abre mã
o de sua
condição humana . E, como tam
bém não
somos perfeitos, precisamo
s definir as
normas de nossa convivência
e é aí que
reside o conhecimento de nos
so potencial de superar as limitações
e ir além.
Antes de alcançar o desejo
da maturidade humana, temos de trab
alhar com
uma realidade nem sempre
razoável e
é esse o espaço de construção
de uma
lei que discipline a Cidade sem
apagar
os sonhos e sem impedir as
utopias.
No trabalho de fazer a "co
nstituição"
da Cidade, tivemos como exe
rcitar também um olhar mais atento
para os
homens e para as mulheres
em seu
lugar. Isso, com certeza, nos
abre uma
vasta janela de compreens
ão para o
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conceito de territorialidade
com todos
os seus desdobramentos pos
síveis. Se
o lugar tem um vigoroso impact
o sobre
as pessoas, também é verdad
e que ele
se transforma nas múltiplas
possibilidades que se abrem a partir
da troca de
seus habitantes. São reflexõ
es que nos
ajudam a ver e enxergar
o diverso,
entender e administrar os con
flitos.
Por meio desse exercício, con
heci mais
as cidades, entendi me
lhor Belo
Horizonte, a cidade que esc
olhi e que
me acolheu. Foi um proces
so muito
bonito. E o aprendizado con
tinuou e
continua na minha vida e
na vida da
cidade. Depois de promulga
da, fiquei
mais dois anos na Câmara Mu
nicipal e
presidi a Comissão de Leg
islação e
Justiça, tendo a oportunidade
de acompanhar o início da aplicação
da nova
Lei, prolongando o aprend
izado. Em
1992, o coração crescido
por esses
trabalhos no Legislativo mu
nicipal me
ajudou na campanha à Pre
feitura de
Belo Horizonte . Já Prefeito,
os frutos
da aprendizagem me ajudaram
a deixar
a marca histórica que foi nos
sa gestão .
"... sabemos desde Aristótele
s: o
homem que se exime da
convivência abre mão de sua
condição humana."

Aprender a enxergar a cidade
na sua
pluralidade e explorar a
riqueza de
seus conflitos foi fundament
al nesse
processo.
Conseguimos mudar a face
da capital
mineira . A introdução do
Orçamento
Participativo e as políticas de
Segurança
Alimentar e Nutricional fora
m traços

importantes e que se destac
am em u_:n
breve balanço da nossa adm
inistraçao.
Foram inovadoras as polític
as voltadas
para facilitar o acesso à alim
entação
adequada, principalmente
da popula"Por meio desse exercício,
conheci
mais as cidades, entendi me
lhor
Belo Horizonte, a cidade que
escolhi e que me acolheu."

ção de baixa renda, como
o Programa
ABC (Abastecer), o Direto
da Roça e 0
Restaurante Popular. Os
programas
·
tiveram reconheci.mento mte
·
rnacJOn ai
e nacional e hoje integram
a estratégia
do Fome Zero do governo fed
eral. Mas
nossa gestão foi tão múltip
la quanto a
cidade e deixou registros
por várias
áreas. A criança, em nossa
administração, foi vista como priorida
de e en~e~
dida como foco de ações inte
rsetonaJS .
Para alcançar isso, estabelec
emos também a hierarquia das priorida
des, dentro da opção preferencial pel
os pobres,,
que, no modo petista de
governar, e
traduzida como inversão de
prioridades .
Isso significa governar para
todos, mas,
principalmente, voltando-nos
para ond~
a vida corre mais risco. As
sim , definimos que nosso dever era , prim
eiro, dar
respostas às crianças sem
famílias e
que viviam à própria sorte nas
ruas. Em
seguida, aquelas crianças com
vínculos
familiares, mas com forte pre
sença nas
ruas. Logo depois , as criança
s pobres e
todas as crianças. Estabelec
emos uma
vigorosa parceria com o
Movimento
Pró -Creche, esse exemplo de
mobilização social que movimentou
tantos bons
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sentimentos em Belo Horizonte e evi- anos, desde a implantação da pasta,
denciou a força das mulheres na defesa um trabalho coletivo de gestão e, grade seus direitos e de suas crianças. ças à experiência acumulada, bem conNossa política de educação buscou duzido, pois estamos conseguindo
valorizar o magistério, introduzimos vencer a fome e a pobreza no País e
inovações pedagógicas no ensino estamos enfrentando a desigualdade.
municipal, mantivemos sempre aberto Ocombate à fome é uma decisão acero diálogo com os professores, inaugu- tada do governo do Presidente Lula de
ramos 13 novas escolas. As administra- garantir o acesso a uma alimentação
ções regionais deram um salto de digna, sobretudo aos mais pobres, por
qualidade, dando consistência à con- meio de ações articuladas e integradas
cepção de administração descentra- nas áreas de Segurança Alimentar,
lizada e com viés participativo e Assistência Social e transferência de
democrático. Essas administrações fir- renda, com objetivo de atacar a fome
maram-se como importantes contatos na sua origem, que se encontra justado cidadão com a Prefeitura, dando mente na desigualdade social. "A alma
vazão às instâncias de democracia par- da fome é política", dizia Herbert de
ticipativa, como os fóruns do orçamento Souza, nosso sempre querido Betinho.
participativo e os conselhos.
"... definimos que nosso dever era,
Belo Horizonte também cresceu na
primeiro, dar respostas às crianças
dimensão da cultura. Conseguimos
sem famílias e que viviam à própria
organizar a temporada de poesia, os
sorte nas ruas."
festivais, como o Festival de Arte
Negra, o Festival Internacional do Assim como é política a alma de todos
Teatro, entre outros. Os centros regio- os nossos problemas, mas também de
nais de cultura, também na linha de todas as nossas soluções e possibilidescentralização, ajudaram a espalhar dades. O que planejamos para nossa
e democratizar o acesso à produção cidade, nosso Estado e nosso País é o
cultural, mas também a promover o que faz e transforma nossa realidade, e
esse é um princípio valioso que orienta
potencial criativo das nossas regiões.
Belo Horizonte pôs-se no cenário da as boas gestões.
Mas as possibilidades de aprendizado
cultura como interlocutor de peso.
Esse acúmulo ajudou-me à frente do não se esgotaram no processo da elaMinistério do Desenvolvimento Social boração da Lei Orgânica em si nem nos
e Combate à Fome, que se constituiu seus desdobramentos posteriores.
como um vigoroso desafio de adminis- Muitos, como eu, entraram nesse protração voltada para a concretização dos cesso com coração aberto ao aprenespaços de intersetorialidades das dizado e conscientes de que esse propolíticas públicas. Tivemos a oportuni- cesso já havia começado tempos antes,
dade de vivenciar, ao longo dos seis no contínuo fluxo da vida. É o apren-

dizado próprio de conhecimento da
cidade. Não tenho dúvidas de que participar da elaboração da Lei Orgânica
coroou anos de amor crescente por
Belo Horizonte, pelas cidades.
A capital mineira faz parte da minha
história, desde minha infância e adolescência, vividas em minha cidade
" ... precisamos manter as crianças
no foco de nossas lentes
carinhosas de apreciar a cidade
para que possamos ver mais longe
em nossa missão ... "

natal, Bocaiúva, mas sempre intercaladas com temporadas maiores ou menores na Capital. Já tinha contato com a
cidade, onde cheguei "de mudança" na
minha juventude e aqui continuei amadurecendo. Cheguei em 1972, em plena
ditadura, e aqui me formei, iniciei
minha carreira profissional, também
minha carreira política. Constitui família, criei meus filhos, ganhei meus
netos, belo-horizontinos.
Vejo hoje a cidade que me acolheu na
juventude com um olhar de avô e penso
como ela pode continuar a acolher seus
cidadãos, a receber suas crianças e
ajudá-las a crescer Percebo que,
crescida e ampliada de gentes, espaços e compromissos, a cidade está
mais agitada, o desafio do acolhimento
está maior Precisamos manter as crianças no foco de nossas lentes carinhosas de apreciar a cidade, para que possamos ver mais longe em nossa missão
de continuar construindo a cidade de
nossos sonhos.
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Odesafio de
se auto-organtzar
•

Márcia Ventura Macha
do
Técnico Legislativo
A Constituição da Repú
blica Federativa
do Brasil, promulgada
em 5 de outubro
de 1988, trouxe, em
seu art. 29, o
desafio aos Municípios
, de legislarem,
pela primeira vez, sobre
sua organização e administração, pro
mulgando cada
qual sua própria Lei
Orgânica. Fixou
prazo, determinando qu
e isso acontecesse em até 6 meses
da promulgação
da Constituição Estad
ual, que, em
Minas Gerais, ocorreu
no dia 21 de
setembro de 1989.
No entanto, muito antes
da promulgação da Carta Federal,
já em novembro
de 1987, a Câmara Mu
nicipal de Belo
Horizonte demonstrara
sua preocupação com a missão que
estava por vir.
Aprovou requerimento
de autoria de 23
vereadores, para que
fosse formada
Comissão de Estudo da
Lei Orgânica e
de acompanhamento do
s trabalhos dos
constituintes estadua
is, durante a
elaboração da Constitu
ição de Minas.
Ato contínuo ao deferim
ento do requerimento, o Vice-Preside
nte da Casa,
Vereador Edson Andra
de, nomeou as
comissões temáticas,
com a participação de todos os 33
vereadores, incluindo os membros da
Mesa .
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A iniciativa da Câmara
demonstrou a
preocupação e o intere
sse com o processo de elaboração da
s Constituições,
de que decorreria, cons
equentemente,
a responsabilidade de
se elaborar a Lei
Municipal. Se, realmen
te, houve estudos da Lei Orgânica ne
ssa época, não
há registro nos anais. Me
smo que existissem, seriam prematur
os, face à inexistência das cartas Fe
deral e Estadual,
e, também, porque a
composição da
Câmara de 1987, muito
provavelmente,
não seria a mesma qu
e se desincumbiria da missão de dar
ao Município de
Belo Horizonte a sua pri
meira Carta de
Organização. Em nove
mbro de 1988,
"O s novos tempos qu e
a época
vislumbrava teriam, no
Parlamento
de Be lo Horizonte, cas
a nova."

antes de se ter a no
va Constituição
Estadual, ocorreriam
eleições municipais para a Câmara
- Legislatura de
1989 a 1992.
A Câmara Municipal de
Belo Horizonte,
entre a constituição
das primeiras
comissões para estudo
da Lei Orgânica
em 1987 e o início da
Legislatura que

seria marcada pela ela
boração e pe!a
promulgação da Lei Or
gânica, passana,
ainda, pela mudança
de sua sede, em
julho de 1988. Os novo
s tempos que 8
época vislumbrava
teriam, no
Parlamento de Belo
Horizonte, casa
nova.
Em novembro de 19
88, v1·eram as
eleições municipais e,
como previsto,
uma mudança na
composição do
Parlamento municipal,
que recebeu 31
novos nomes. Como a
· ,. , em
Constitwça
o
vigor autorizava a cri
ação de mais 4
vagas, a Câmara Mu
nicipal de Belo
Horizonte passou a co
ntar com 37 ve ~
readores eleitos para um
mandato de 4
anos, que foram empo
ssados em 1a de
janeiro de 1989, na
nova sede, com
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uma nova Constituição brasileira e a
missão de elaborar a primeira Lei
Orgânica do Município de Belo
Horizonte.
Eram tempos de mudança e de grande
expectativa. Já na primeira reunião
plenária de 7989, percebeu-se a preocupação com a consolidação do exercício democrático. O Vereador Francisco
Lage Pessoa solicitou a retirada dos
vidros da galeria do Plenário da Câmara,
o que, posteriormente, foi autorizado
pelo Prefeito.
A preocupação com a Constituinte
Estadual e a elaboração da Lei Orgânica
que se avizinhava mostravam-se evidentes, tornando-se assuntos constantes nas reuniões do início da
Legislatura. Uma experiência nova para
os vereadores que, até então, não tinham enfrentado o desafio de elaborar
norma de tal natureza, considerando
que, até a promulgação da Lei Orgânica
em 27/03/7990, a organização dos
municípios era feita por Lei
Complementar Estadual.
Em março de 7989, uma Comissão
Preparatória da Lei Orgânica, composta
pelos vereadores Aristides Vieira,
Patrus Ananias, José Maria da Luz,
Otimar Bicalho e José Corrêa Brasil
encaminhou inúmeras correspondências, com o objetivo de chamar, à participação, as instituições, bem como de
trocar experiências e informações com
outros municípios, no Brasil, que
enfrentavam o mesmo desafio de Belo
Horizonte. Muitos responderam, trazendo contribuições ou mesmo manifestando a satisfação de poder participar com sugestões à Lei Orgânica. Foi o

caso das capitais Porto Velho, São
Paulo, Natal, Vitória, além de vários
municípios mineiros. O Tribunal de
Alçada, a Assembleia Legislativa, a
Câmara dos Deputados e alguns de
seus parlamentares também se manifestaram, além de entidades representativas da sociedade, como o CREAMG, a Associação Médica, a Mitra
Arquidiocesana, sindicatos, entre tantos outros.
Em 76/03/89, a Câmara votou emendas
a serem apresentadas ao anteprojeto
da Constituição Estadual. À época, a
11
•••

não havia previsão legal acerca

de como conduzir ou iniciar aquele
processo, tudo dependeria da união
de esforços e interesses comuns
dos vereadores ...
11

Casa já tinha designado uma consultora para a Comissão Preparatória de
Estudos da Lei Orgânica. Tratava-se da
constitucionalista, hoje Ministra do
Supremo Tribunal Federal, Doutora
Carmem Lúcia Antunes Rocha, que
atuaria até a composição da Comissão
Especial definitiva. A consultora contratada, juntamente com o convidado
Doutor José Nilo de Castro, auxiliaram
os vereadores nas discussões e nas
votações das emendas a serem apreda
anteprojeto
ao
sentadas
Constituição.
Apesar de toda a preocupação com o
tema, em final de abril de 7989, fato
relevante passou a predominar no
cenário nacional e, em consequência
óbvia, no cenário municipal e dentro do
Plenário da Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Era ano de eleição presiden-

cial, a primeira eleição direta, depois
de mais de 20 anos de ditadura militar.
Os candidatos à presidência começaram
a se apresentar e passariam a dominar
o interesse de todo o País. Esse fato
refletiu-se, diretamente, no Expediente
das reuniões da Casa. Até novembro,
muito se ouviria falar de Collor, Lula,
Ulisses Guimarães, Roberto Freire,
Mário Covas, Afif Domingos, Brizola,
Maluf, Fernando Gabeira, Enéas, Celso
Brant, número recorde de candidatos.
Ainda assim, a preparação continuava.
Em junho de 7989, o Vereador Aristides
Vieira, Presidente da Comissão
Preparatória da Lei Orgânica, prestou
esclarecimentos sobre os trabalhos.
Em 37/08/1989, foi eleita a Comissão
de Sistematização da Lei Orgânica, em
chapa única, indicada pela anterior.
Interessante o registro que se tem de
fala do Presidente da Casa, então presidindo a reunião de eleição da referida
Comissão, na qual este esclareceu que
os procedimentos ali realizados, qual
seja, a inscrição da chapa para compor
a Comissão, bem como sua eleição,
resultava de acordo entre os vereadores, considerando que tais procedimentos não estavam previstos na
legislação em vigor.
Isso reflete, sem dúvida, a novidade
que todo o processo de elaboração da
Lei Orgânica representava. Realmente,
não havia previsão legal acerca de
como conduzir ou iniciar aquele processo, tudo dependeria da união de
esforços e interesses comuns dos vereadores para atingirem o objetivo e
realizarem o desafio de criar um processo democrático e eficiente para os
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estudos, a discussão e a ela
boração da
Carta Municipal.
Em 19/08/89, o Plenário da
Casa, mais
uma vez, demonstrou a âns
ia de iniciar
os trabalhos de elaboraç
ão da Lei
Orgânica e, em requerimen
to subscrito
por todos os vereadores,
aprovou a
dispensa de prazos e pro
cedimentos
para aprovação do Regim
ento da Lei
Orgânica, o qual definiria
as regras que
norteariam a condução
daquele pro cesso.
Em 22/9/1989, a Câma
ra realizou
Reunião Solene para ins
talação dos
trabalhos de elaboraç
ão da Lei
Orgânica.
Dispensados os rigores
procedimentais, o Projeto de Resoluçã
o n° 329/89
foi aprovado em 1o e 2°
turnos e em
redação final, na reunião
realizada no
dia 23/9/1989 . A reunião
foi suspensa
após a votação, em 1oturn
o, para dis cussão das emendas, o que
finalizado,
possibilitou o reinício da reu
nião para a
votação em 2° turno e em
redação final.
Estava aprovada a Re
solução no
1.291/89, que "Dispõe, em
Regimento
Interno, sobre o processo
legislativo
especial da Lei Orgânica
do Município
de Belo Horizonte".
Na reunião seguinte, nos
termos do
Regimento Interno aprova
do, foi eleita
a Comissão Especial da
Lei Orgânica,
que, no mesmo dia, em reu
nião própria,
nomeou as comissões tem
áticas para
estudo da Lei Orgânica.
Ainda nessa primeira reuniã
o, os membros reuniram-se com a
Comissão de
Apoio Logístico, compos
ta por servidores da Casa, para defini
ção de recursos, pessoas e instalações
necessários,
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que ficariam à disposição
dos trabalhos
das comissões, incluindo
a contratação
de mão de obra especi
alizada para
atender às necessidades
específicas
de cada comissão temátic
a.
Nesse momento, toda a
Casa: parlamentares, assessores,
servidores,
espaços físicos, ou seja, tod
os os recursos materiais e humano
s disponíveis
estavam voltados para o
cumprimento
do prazo constitucional e
para a elaboração da primeira Lei
Orgânica do
Município.
Um desafio, considerand
o que pouco
se conhecia sobre a elabo
ração de uma
Lei Orgânica, apesar de um
a certeza: a
matéria era da maior imp
ortância para
o Município e para a con
solidação de
seu Parlamento, nos novos
tempos de
democracia. Contudo, o
tempo era
curto: seis meses para tan
to a discutir,
elaborar, votar e promulga
r.
O processo de elaboraç
ão da Lei
Orgânica foi também o
disseminador
"O anseio por um processo
com
ampla participação popula
r era
inevitável. No início da org
anização
dos trabalhos, foi determina
da a
instalação, na Praça 7, de
uma
banca para receber emend
as
populares ... "

da informatização dos
trabalhos na
Casa e contou, inclusive
, com um
sistema próprio, desenvol
vido para a
organização das emendas
apresentadas, visto que era preciso
buscar mais
eficiência para atender às
limitações
do tempo. A Câmara Munic
ipal entrou
de vez, na Era da Informátic
a.

O anseio por um processo m ampla
co . ,
participação popular era inevttave 1·
.
·
Várias tentattva
s senam 1;e1·tas ao tan.go,
das discussões nas com · - No tnt·
tssoes.
·
- d t balhos, fot
cio da orgam.zaçao
os ra
.
I
determinada a ms
ta aça-o, na Praçad 7,
men as
de uma banca para rece b
er e
d
populares, na qua I se vidores a
r
_
Câmara se responsa b'.l.tza . m pelo pro
na
.
toco/o e encaminhamen 's cornts·
to a
sões temáticas. Na-o ha, reg . t de que
ts ro
·do dessa
efetivamente tenha aco
ntect
maneira.
.
ão no
Em 28/9 foi aprovada a
Deltberaç
,
.
t ndo seu
1 da Comissão Espectal,
con e ._. s
reuntoe
Regimento Interno. N
a~ . , rna
·
def
tntU a 10 r
seguintes, a Comtssao
Relator
de atuação do Relator
e do
. ,s
Adjunto, que prestana· m sessona a
a~ .
bétn
, ·
comissões temattc
as. Oeftntu tam, gio
dor 5er
que o Secretário, ,,
verea
bili·
.
.
Coutinho, ftcana com a responsa
rni·
dade de receber as suges t-e
0 s enca
_
. dando c0
nhadas pelas comtss
oes,
tor.
nhecimento aos demats. O Re 1a ,
.
sugen·u,
Vereador Patrus Anan .
tas,
s
vereadore ,
ainda, um acordo entre
os
doS
para que não fossem Presenta
a
lisa·
.
projetos que ttve
ssem de ser ana da
. manentes
dos pelas comtss
oes per
estariam
Casa, pois seus memb
ros
tra·
.
te com o
envolvidos, pn.on.tanam
en '
. õeS
balho realizado pe Ia~ comtsS
menta
temáticas da Lei Orgânt
ca, ~o · o
em que, igualmente, t mttana
ra
Anual
Projeto de Lei do Orçam
ento ·rnento
., o Regt
para o ano de 1990. AItas
,
r · ri·
Interno especial determt· va P 10
na
. sõeS
dade para as reunw·-es d s cornts
a
daS
da Lei Orgânica, em d t ·menta
en
ente
· - perrnan S
reuniões das comtss
oes
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da Casa.
. _ temáticas
No
. 03/10, as com1ssoes
· . dia
tnJcJaram seus trabalhos, tendo como
prazo fin aI para a apresentação de
, .
seus rei ton~s
ao Relator-Geral o dia
;
31110
· esafw, para cada uma delas
d
1evantarem
, · de suas'
e
as matenas
co
·
d.
mpetências
, JscutJ-/as amplamente
.
. '
respeitando 0
grande apelo de participa _
tr,aç~do popular, conhecer as sugestões
- organizar o
temn as pe/a populaçao,
~ e entregá-/o ao Relator da
Com1ssão E.
· Em 16V10 + ·
specJa/.
, tO! con.
cedida u
ma entrevista coletiva à imr
p ensa para
apresentação dos trabalhos.
lndependente
mente do tempo, que não
.
fav
. orecJa as comJssoes
debruçaram-se
'
sob
re o traba!h 0 de que estavam incumbidas
empenhe _realmente demonstraram
OS!gmf !cativo naquele momento
0
. e modo gera,1 todas organizaram
cron
··
ass ogramas de atiVidades, nomearam
essores té ·
. cmcos, buscaram a saciedade
para d1scu(
Jr, sempre com o apoio
logíst·
C
Jco que
a asa ofereceu, com
secret, .
e
anos
. assessoramento complement
ar, SeJa da d ..
a mm1stração da Casa
seja d
,
b.
os próprio
s ga metes, operacionaliza d
n o as at· ·d
IV! ades desenvolvidas.
A estrut
esta va montada era
-ao na ura
, ', por a
m
m
assa "
.
AC ·
_ , .
. .
. om1ssão de
Admm1straçao Publica
micio
u seu trab Ih
à legis/ _ a 0 com uma pesquisa
, ·
açao refere t ,
n e a matena de sua
compet" .
.
,
.
enc~a Re
. · a1Jzou vanas reuniões
com
entidade
s representativas dos
servid
ores e d d ..
a a mm1stração, tendo
receb ·d
tosug
'
es oes e buscado o debate.
Perceb
.
eu-se na
opçao fe1ta por essa
Comis - '
. reuniões separasao de,-,ea1IZar
/1

A

das, ora com os servidores e seus representantes, ora com os representantes da administração, um receio de
que o exercício da democracia, ainda
tímido, atrapalhasse as discussões. A
despeito dessa separação, registrou-se
certa sintonia entre as sugestões apresentadas pelos servidores e representantes da administração, muito, até,
em função de garantias já fixadas na
Constituição de 1988. Mas foram abordados, também, assuntos que a Carta
Federal só incorporaria anos mais tarde,
como a criação do sistema previden"Independentemente do tempo, que
não favorecia, as comissões
debruçaram-se sobre o trabalho de
que estavam incumbidas e
realmente demonstraram empenho
significativo naquele momento."

ciário próprio. Essa matéria foi defendida por ambas as partes, que sugeriu,
ainda, a administração conjunta pela
Prefeitura e pelos servidores. Questão
que até hoje não é pacífica é a da utilização do Hospital Odilon Behrens pelo
Sistema Único de Saúde, em detrimenta da exclusividade para o servidor
municipal, que foi discutida àquela
época. Nesse caso, não houve consenso entre servidores e administração.
Esta defendia a opção de plano de
saúde para os servidores e liberava o
Hospital para o SUS.
Outra característica teve o trabalho
realizado pela Comissão de Cultura, até
pelo próprio tema, na medida em que
trouxe para suas reuniões a união dos

Márcia Ventura Machado

mais variados interesses. Participaram,
apresentando sugestões, artistas como
Yara Tupynambá e o diretor Pedro Paulo
Cava, outros mais populares, do bloco
Banda Mole, e setores envolvidos com
o Carnaval. Ainda, representantes de
corais, artesãos, poetas, músicos, federação espírita umbandista, administrador regional, jornalistas, entre
inúmeros convidados anônimos, que,
em 16 reuniões, discutiram sobre criação de arquivo público, escola popular
de arte, blocos caricatos, infraestrutura
em praça pública para espetáculos,
proteção do patrimônio histórico e
arquitetônico, museu de imagem e
som, centros regionais de cultura,
incentivos fiscais, circos, demolição e
desativação dos cinemas Metrópole e
Guarani, evidenciando a real tentativa
das comissões de discutir com a sociedade, em suas mais variadas vertentes.
Ao longo dos trabalhos, cada comissão
optou por forma de trabalho própria,
algumas realizando reuniões com representantes ligados à área de
abrangência do tema, outras ouvindo
especialistas e, ainda, outras que mesclaram essas duas formas de trabalho.
A Comissão de Organização dos
Poderes deu ênfase às reuniões com
palestrantes, entre eles, o Professor
José Alfredo de Oliveira Baracho, que
falou sobre participação popular na
organização municipal dos poderes e
sobre o desafio que a Câmara dos
Vereadores enfrentava para administrar a Democracia Representativa e a
Democracia Direta. Os membros dessa
Comissão lembraram, muito apropria-
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existência dos conselh
os, os quais
somente tomaram fôlego
, quan d Passaram a incorporar, por
lei ordinária, 8
organização
·
·
admm1s tra t·v
1 a . do
Município. Hoje, como
se answva
naquela época, existem
inúmeros conselhos ligados às secretar
ias, cada um.
com sua especificidade,
como tanto foi
discutido pelos membros
.
da Comissa"'o
temática, seus assessore
· / eras
s e mu
m .
entidades. Assim como,
ainda hoje,
persistem as dúvidas sob
re as características que devem ter
A verdade é que todas as
· ,., s se
comJss
oe
depararam com dificulda
des referentes.
à abrangência das ma
térias na Lei
Orgânica: se se detalhav 0
a
tema e
corria-se o risco de tratar
/ ·a de
de ma ten
lei ordinária, ou se não
se tratava ~
.
perdia-se a oportunida
d
· / rant1r
de e Ja
ga
certos direitos. Outra dú
vida: os preceitos já firmados nas
constituições
Federal e Estadual deve
riam repetir-se
na Lei Orgânica ou some
nte se tratari~
nela de matéria que ain
da não havJa
sido tratada naquelas?
Sobre o assunto, a Comis
são de Saúde
destinou uma reunião a ou
vira Professor
Antonio Augusto Junho
Anastasia,
especialista em Direito
Constitucional
e Administrativo, hoje Go
vernador do
Estado de Minas Ge
rais. Em sua
exposição, ele reconhe
ceu a dificuldade do tema mas acred
itava que a
repetição de ~lgumas qu
estões teria
caráter pedagógico,
0 que realment~
acabou por acontecer, no
que se refena
à Saúde, à Educação , orçam
ento, ao
80
processo legislativo, à org
anização dos
poderes, entre tantos ou
tros.
Na Comissão de Educação
, predominou

°

damente, que cabe à org
anização popular a participação, e não
a representação direta, já que a últi
ma compete
ao Legislativo.
Havia, realmente, a preocu
pação de se
garantirem instâncias de
participação
popular na administra
ção e nas
decisões do Município.
A criação de
conselhos foi matéria con
stante nos
debates e permeou as dis
cussões de
quase todas as comissõe
s. Contudo,
muitos entenderam que
não cabia a
inclusão dessa matéria na
Lei Orgânica,
até porque não se chega
ra a um consenso sobre as caracter
ísticas desses
conselhos. Seriam delibe
rativos ou
consultivos? Remunerad
os ou não?
Fariam parte da organiza
ção administrativa ou estariam vincul
ados apenas
às associações? Seriam es
pecíficos por
área de ínteresse ou reg
ionais ? Tantas
foram as discussões que
ficou difícil
determiná-/as. Acertara
m as comis-
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sões, essa não é matéria
a ser tratada
na Lei Orgânica.
A Comissão de Direitos
e Garantias
lndividuais e Coletivas foi,
sem dúvida,
a que mais debateu sobre
a criação de
conselhos. Deveriam ser
igualmente
"A verdade é que todas as
comissões se depararam
com
dificuldades referentes à
abrangência das matérias
na lei Orgânica ... "

criados um para o menor
, outro para a
mulher, outro para defici
entes, canselhos comunitários, autor
izativos, de/íberativos, chegando até
a um conselho
único. Este acabou por fig
urar no texto
promulgado da Lei Orgânic
a: o Conselho
Municipal de Defesa
dos Direitos
Humarms. M21s, como se
imaginava ,
não foi a norma de organ
ização municipal que emprestou efe
tividade à
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a participação das entidades profissionais da área, que trouxeram sugestões e compareceram às reuniões.
Muitas das reivindicações estavam
ligadas a melhorias nas carreiras,
incluídas na Lei Orgânica como disposições, a serem observadas, posteriormente, em lei ordinária própria. O
debate incluiu a criação de Comissão
Municipal de Educação, a participação
dos pais nas escolas, eleição para diretores, especificação das obrigações do
Município quanto às creches, sem deixar de se considerarem os ganhos que
a Constituição Federal já tinha trazido.
As creches, inclusive, foram matéria de
emendas populares apresentadas e
incorporadas à Lei Orgânica.
Apesar de se perceber uma grande
participação dos convidados no processo de discussão da Lei Orgânica,
não foi incomum encontrarem-se registros de reuniões em que apenas uma
pessoa compareceu, ou até, outros, em
que não houve convidados para uma
reunião que se destinava apenas a
ouvir sugestões.
"O debate incluiu a criação de
Comissão Municipal de Educação, a
participação dos pais nas escolas,
eleição para diretores ... "

A Comissão de Esporte, Lazer e Turismo
vtvenciou essa situação mais de uma
vez. No entanto, ocorreram várias outras reuniões com diversos convidados
presentes, muito se falando sobre a
atuação da Empresa Municipal de
Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR e as medidas necessárias para torná-/a

eficiente, a prática de esporte pelas
crianças nas escolas, incentivo ao
esporte amador, destinação de mais
áreas, na periferia, para o esporte,
incentivo fiscal a clubes, atendimento
especializado ao deficiente na prática
de Educação Física e desenvolvimento
de competições voltadas para atleta
com essas características.
De maneira diferente, trabalhou a
Comissão de Tributação e Finanças,
que enviou correspondências pedindo
sugestões e discutiu-as em reuniões
que ocorriam no gabinete do coordenador, entre os vereadores e os assessores. Predominaram questões referentes ao plano diretor e ao plano plurianual, com vistas à existência de um
planejamento para a Cidade, acompanhamento da execução orçamentária
pela Câmara, com elaboração de
relatórios de metas, receitas e despesas pelos órgãos da Prefeitura, limitações à vinculação de receitas, bem
como estudo dos textos constitucionats.
Como se percebe, a linha de trabalho
de cada comissão ficou muito ligada à
maneira de atuação de seus coordenadores, por isso há tantas diferenças na
condução das atividades. A Comissão
de Política Urbana e Meio Ambiente,
juntamente com a Comissão de
Habitação, optaram por realizar
reuniões conjuntas e, ao invés de trazerem os participantes à Câmara,
decidiram realizar essas reuniões em
cada uma das regionais. Os locais eram
centros sociais, salões paroquiais, e os
convidados eram representantes das
comunidades daquelas regiões. Muito

se falou sobre plano diretor, lei de uso
e ocupação do solo, código de obras,
enfim, sobre todos os instrumentos de
política urbana que ainda demorariam
anos a serem criados ou revisados.
"A criação de conselhos foi matéria
constante nos debates e permeou
as discussões de quase todas as
comissões."

Entretanto, questões referentes a uso
de terrenos vagos, imposto progressivo,
infraestrutura para os bairros, resgate
de cidadania, acesso a moradia para
população de baixa renda, habitação
em área de risco são temas que, apesar
das evoluções já buscadas, parecem
não sair das pautas de reivindicações
até hoje.
Ao final do mês de outubro, o balanço
foi de um trabalho efetivo realizado
pelas comissões, com muitas reuniões,
produção de vários documentos de
estudo pelos assessores técnicos,
assessores dos vereadores, estudiosos,
anônimos interessados, num movimento talvez desarticulado quanto a estarem certos do ponto de chegada, mas
envolto em muita dedicação.
Interessante registro nesse sentido é
de comissão que teve sua ata de
reunião aprovada pelos assessores dos
vereadores. Na ânsia de não prejudicar
a discussão em curso, deixaram o ato
de aprovação da ata para o final, quando não se contava mais com a presença
dos titulares que teriam de se dirigir ao
Plenário para a reunião que se iniciaria.
Ingenuidade formal, derivada da falta
de costume de quem vivia uma reali-
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dade em que as comi
ssões não precisavam reunir-se, pois
o Regimento
permitia que deliberasse
m apenas pela
aposição de assinaturas
de seus membros ao documento.
Oque importou, entretanto,
é que todas
as comissões cumpriram
seus papéis e
apresentaram seus
relatórios ao
Relator-Geral no tem
po regimental.
Apenas sobre a Comissã
o de Transporte
Público e Sistema Viá
rio não há, nos
anais da Câmara, referê
ncia no que diz
respeito à realização de
reuniões, contudo, seu relatório també
m foi apresentado pelos membros de
ntro do prazo.
A partir dos relatórios
das comissões
temáticas, das sugestõ
es encaminhadas pela sociedade,
o Relator-Geral
apresentou o antep
rojeto da Lei
Orgânica que, em 17/11
/89, foi publicado no Diário Oficial de
Minas Gerais
- DOM-, quando se inic
iou o prazo para
apresentação de emen
das, pelos vereadores . As emendas
apresentadas
foram analisadas, em
seguida, pelo
Relator, antes de irem
ao Plenário da
Comissão Especial pa
ra discussão e
votação . Somente depo
is de votado na
Comissão Especial é qu
e se teve, por
fim, o Projeto da Lei Or
gânica.
Em 30/11/89, encerrado
o prazo para
apresentação de emen
das pelos vereadores, registrou-se
o recebimento
de 776 emendas. O nú
mero de emendas apresentadas comp
rovou o real
comprometimento com
a construção do
texto legal, trazendo pa
ra a discussão
praticamente todas as ma
térias. Quase
a totalidade dos verea
dores apresentou emendas, focando,
cada um, obviamente, sua área de ma
ior atuação e
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conhecimento.
Em 06/12/89, a Comissã
o Especial iniciou seus trabalhos, de
finindo critérios
para discussão e votaç
ão do anteprojeto e suas emendas.
Decidiu-se que
cada vereador teria dir
eito a, no máximo, 1O pedidos
de destaque.
Considerando que alg
umas emendas
não foram recebidas po
r erros na forma
de apresentação, abriu
-se novo prazo
para sua reapresentaçã
o. Com isso,
apenas no dia 20/12/89
, foi iniciada a
apreciação . Até sua vo
tação final, em
29/12/89, foram realiza
das 1Oreuniões
para discussão e votaç
ão, tendo ocorrido até duas por dia,
em longas discussões e votações da
s emendas e
subemendas. Por mu
itas vezes, a
reunião foi suspensa pa
ra que os vereadores pudessem en
trar em acordo
quanto à votação. É certo
que as negociações fazem parte
do processo
democrático, mas, pe
na que, assim,
feitas nos bastidores,
demonstrem a
"... todas as comissões
cumpriram
seus papéis e apresentar
am seus
relatórios ao Relator-Gera
l no
tempo regimental."

existência de resquício
s de tempos
passados, mas nem tan
to, em que a
publicidade era indeseja
da.
Terminada a votação
na Comissão
Especial, coube ao Re
lator redigir a
matéria aprovada, ap
resentando o
Projeto da Lei Orgânic
a ao Presidente
da Câmara, Vereador Ar
utana Cobério,
que o publicou em 12
de janeiro de
1990, abrindo prazo pa
ra emendas de

vereadores e de popu
lares ate, 0 dia
17/01.
Novamente muitas em
endas foram
apresentadas, grande
parte, na verdade, cópias das apres
entadas ant~riormente ao anteproj.
eto e que nao
lograram êxito na Comi
ssão Especial.
Somente o Vereador e
Líder do Governo
na Casa, Amílcar Martin
s, apresentoU
mais de 500 emenda
, as
s. Tam bem
entidades representativa
s organizaramse e apresentaram emen
das populares,
legitimadas pelas assin
aturas coletadas, pelo menos 1.000
(um mil), nos.
termos do Regimento
Interno da Let
Orgânica. Muitas de
ssas emendas
encontram-se nos dispo · ·
stttvos Promulgados da Lei Orgânica,
nos temas
ferentes à população
afro-brasiletra,
criação de instâncias po
pulares, def~sa
da criança e do adolesc
ente, orga nuação de creches, portado
res de deficiência e participação popu
lar
.
Convocada a 1a Reunião
. 'na
Extra ordtna
.
para a discussão do
Projeto da L~t
Orgânica para o dia 78
de janeiro, nao
houve quórum, assim,
como as outras
quatro reuniões convoc
adas para 0 mês
de janeiro. Esse é um
momento estranho do processo, pois
a ausência de
quórum nessas reuniõ
es levou ao
encerramento da discuss
ão em primeiro
turno, sem que sequer
tenha ocorn·do
uma reunião. Tudo, entre
tanto, de acordo com as regras
do Regimento
Especial. Segundo deter
minava seu art.
28, com redação dada
por Resoluça-o
posterior, após a inclus
ão em pauta, 0
Projeto ficaria em dis
cussão até, no
máximo, por 12 dias, fin
dos os quais, a
discussão seria conside
rada encerra -

:e-
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da.
Ato seguinte, o Relator emitiria Parecer
sobre o Projeto e as emendas apresentadas, o que seria submetido ao
Plenário. No dia 07/2/90, na primeira
reunião ordinária realizada para apreciar o Projeto da Lei Orgânica, este
entrou em pauta, para votação em
primeiro turno, no Plenário da Câmara.
As regras de votação já estavam estabelecidas na Resolução que fixou o
Regimento Interno da Lei Orgânica,
podendo ser apresentados até 6
requerimentos de destaques por vereador, desde que subscritos por, pelo
menos, 7O vereadores e apresentados
antes da reunião destinada à votação.
Para encaminhar, cada vereador teria 5
minutos, sendo, no máximo, 5 vereadores, dois a favor, dois contra e o
Relator, em cada Título do Projeto.
Foram cinco reuniões com muitas votações, inúmeros requerimentos de
destaques, mas com pouca manifestação dos vereadores. As atas registraram que o uso da palavra durante as
votações ocorreu apenas em casos
isolados.
No dia 73/2, foi encerrada a votação do
Projeto em primeiro turno. Ao final da
reunião, compareceram vereadores dos
municípios de Ouro Preto, lbirité e
Contagem, e fizeram uso da palavra
alguns dos líderes de bancada.
Mais uma vez, cabiam ao Relator as
adequações do texto do Projeto com as
emendas aprovadas. A publicação do
vencido deu-se em 20/2. A primeira
reunião convocada para discussão do
Projeto, em segundo turno, realizou-se
no dia 27/2. Repetindo-se o procedi-

menta do primeiro turno, essa e outras
quatro reuniões seguintes não obtiveram quórum para seu funcionamento,
esgotando-se, assim, o prazo para discussão, agora de 5 dias da publicação,
sem que esta efetivamente ocorresse.
Será que realmente as comissões é
que têm a possibilidade de trabalhar
melhor a construção das matérias, em
foro menor, ouvindo os interessados,
mostrando-se o Plenário uma instância
mais fria, de muitos discursos e poucos
debates? Quero acreditar que não.
Mas, no caso da Lei Orgânica, foi a
única instância em que o Projeto não
foi efetivamente discutido, ficando os
acordos de votação para os bastidores,
que as atas não registraram.
Findo o prazo de discussão, o Projeto

"Belo Horizonte passava a contar
com sua primeira lei de
organização, elaborada por seu
próprio Parlamento."

retornou ao Relator para elaboração do
Parecer sobre as emendas apresentadas. Nos dias 8 e 9 de março, ocorreu a
votação em segundo turno, agora um
processo mais rápido, considerando
que a possibilidade de apresentação de
emendas em segundo turno foi restrita
a quatro supressivas por vereador, além
da possibilidade de emendas para
sanar erros ou omissões.
Em 75/3, a Comissão Especial aprovou
a redação final que foi confirmada pelo
Plenário dois dias depois.
Encerrados os trabalhos, a Lei Orgânica
do Município foi promulgada em

Reunião Solene da Câmara Municipal
realizada no dia 27 de março de 7990,
seis meses após a promulgação da
Constituição Estadual, como determinava a Constituição Federal. Presentes,
autoridades do Município e do Estado.
Receberam cópia autografada oPrefeito
João Pimenta da Veiga Filho e o representante do Arquivo Público de Minas
Gerais. Ao final da solenidade, o
Prefeito e todos os vereadores fizeram
o juramento de fidelidade. Belo
Horizonte passava a contar com sua
primeira lei de organização, elaborada
por seu próprio Parlamento.
Muito se fala sobre as inconstitucionalidades que as Leis Orgânicas trouxeram em seus textos e da padronização
que foi feita em leis de vários municípios. Mas a verdade é que, apesar das
críticas, pouco foi alterado nesses vinte
anos de existência, pelas 27 emendas
à Lei Orgânica de Belo Horizonte. A
essência permanece, não necessariamente por não se ter o que mudar, mas
porque muito provavelmente, ainda
hoje, a tarefa seja árdua demais.
Certo é que a Lei Orgânica de Belo
Horizonte não foi construída em um
gabinete, como se ouviu falar de muitos
textos legais de interesse, que tramitaram em tempo recorde, sem a efetiva
análise e discussão. Pode haver críticas
a matérias ali dispostas, mas sabe-se
que ela resultou de uma construção
edificada por muitas mãos, muitos pensamentos, muitas dúvidas, pouco tempo
e muita dedicação, porque não dizer
até com uma certa paixão. Eram tempos de mudança, pelo menos, de sonhar com ela.
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Maioridade de Be\o Horizonte
na visão da imprensa
Adriana lage da Silva

Técnico Legislativo

A renovação de 70%
dos vereadores,
com diferentes ideolo
gias, a falta de
conhecimento do objet
ivo e a repercussão do novo orden
amento jurídico,
tanto por parte dos ve
readores quanto
por parte da populaç
ão, foram as
grandes dificuldade
s encontradas
durante a elaboração
da Lei Orgânica
de Belo Horizonte. Alé
m disso, o prazo
para a conclusão do
s trabalhos era
curto: a Constituição
Estadual definira
6 meses após sua pro
mulgação. Foi
cumprido: 21 de março
de 1990.
Esse foi o contexto em
que se deu a
elaboração da Lei Or
gânica de Belo
Horizonte, registrado
pela grande imprensa. Organizar e ce
ntralizar foi muito
difícil.
A proposta deste art
igo é mostrar a
visão da imprensa sobre
esse período,
para a sociedade, relac
ionando os fatos
publicados e suas cons
equências .
Por viver e participar
de perto desse
momento histórico, op
tei por fazer a
narrativa no presente,
permitindo que o
leitor também partic
ipe , como se
estivéssemos lendo as
notícias hoje.

Tamanha é a preocup
ação com a Lei
Orgânica que, em se
tembro de 1988,
antes mesmo das eleiçõ
es municipais,
a Câmara realiza no
dia 15, um
Seminário sobre o tem
a "A responsabilidade dos futuro
s vereadores na
elaboração da Le
i Orgânica do
Município", com a
participação da
Associação Comercial
de Minas e do
Clube dos Dirigentes Lo
jistas.
Para os vereadores, é
a oportunidade
de se fazer uma recicla
gem que, aliada
à já adquirida experiênc
ia parlamentar,
poderá colaborar para
a elaboração de
uma lei que atenda e
contribua para a
implantação de uma
administração
moderna, independente
e representativa, em Belo Horizonte.
1
Entidades civis do Es
tado, dos meios
de comunicação e da
classe política,
tendo à frente a Asso
ciação Comercial
de Minas, lançam,
oficialmente, na
Câmara, em Sessão So
lene, o Projeto
Voto Cidadão, campan
ha com o objetivo de orientar e de
esclarecer a
importância do voto pa
ra a escolha de
seu representante
no Legislativo

1 Estado de Minas, dia
07/ 09/1 988, p. 6.
2 Estado de Minas, dia
16/09/1 988, p. 3 e dia
27/10/1988, p. 3.
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.
municipal. OPrestde
nte da Associação.
~
Comercial, Lúcio Assu
resume.
mpçao,
be
"os vereadores eleito
s decidem so r
questões que afetam d . t mente a
tre a
vida e o futuro da
população co~~
zoneamento urbano,
saneamento basf~
co, controle do meio am
biente, transporte, saúde e educaç
ão."
dor
O Presidente da Câ
mara, Verea
Paulo Portugal, desta
1
ca que, promu.
gada a nova Constttw· ~ Federal, 0
çao
papel do vereador ter
á mats· torça' na
medida em que os
1 s doS
execu (vo
municípios também es ~ mais va 1otarao
.
rizados com maior au
tonomia política ,
admini~trativa e financeira. 2
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Nova era
Após as eleições de 15 de novembro de
1989, tomam posse os 37 novos vereadores e o Prefeito Pimenta da Veiga.
Em seguida, é eleita, e também toma
posse, a Mesa Diretora da Câmara
para o biênio 7989/7 992. O pluripartidarismo renova o Legislativo municipal,
e a maior bancada é a do Partido dos
Trabalhadores - PT
Já em janeiro, os vereadores do PT
anunciam a apresentação de um Projeto
de alteração do Regimento Interno,
aprovado em 7972, durante o regime
militar Os vereadores Rogério Correia
e Tomaz da Matta Machado afirmam
que o texto contém "aberrações políticas" e propõem modificações que
visam a facilitar o que chamam de participação popular, na Câmara, com a
realização de sessões comunitárias. A
intenção é também extinguir as votações secretas e diminuir o quórum para
a derrubada de vetos do Prefeito, de
2/3 para metade mais um. Segundo
eles, "no bojo da elaboração da Lei
Orgânica, certamente caberá aos vereadores elaborar um novo regimento",
mas acreditam que "algumas mudanças são inadiáveis", porque oRegimento
está "esclerosado" 3.
No dia 02 de março, os vereadores
participam do primeiro debate sobre a
Lei Orgânica com a presença do
Professor de Direito Constitucional da
UFMG, Alfredo Baracho.
Na opinião do Professor Baracho, a
"Constituição" Municipal deve ser
elaborada em sintonia com a
3 Estado de Minas, dia 21/01/1989, p. 6.
4 Estado de Minas, 02/03/1989, p. 9.

Constituição Estadual e com o Plano
Diretor Ele explica que problemas que
envolvem municípios vizinhos só devem
ser solucionados buscando alternativas
conjuntas como, por exemplo, para a
poluição de Contagem que atinge Belo
Horizonte. Alfredo Baracho destaca a
participação da sociedade quanto à
exigência de transparência nas administrações públicas.
De acordo com as suas palavras:

É necessário criar mecanismos para

que o povo tenha poderes para pressionar opoderpúblico.lmpeachment,
mandado de segurança coletivo,
habeas-data e o mandato de injunção são opções que o povo tem de
utilizar para exigir lisura e competência dos órgãos públicos. 4
(BARACHO, 1989)

No início de junho, a Comissão
Preparatória para a elaboração da Lei
Orgânica reúne-se pela primeira vez e
começa a definir o esboço das normas
regimentais da Casa para a tramitação
da nova lei que regerá o Município. A
Comissão, a princípio, é composta
pelos vereadores Aristides Vieira
(PSDB), Presidente, José Maria da Luz,
Eugênio Parizzi, José Lincoln
Magalhães, Patrus Ananias e Otimar
Bicalho. Segundo o Vereador Aristides
Vieira, o momento é difícil, devido às
eleições presidenciais, final de ano e
Carnaval. Ainda assim, segundo ele, é
necessário acelerar os trabalhos, que
devem estar prontos até meados de

outubro. "Para evitar atrasos, vamos
determinar o prazo de 770 dias depois
da promulgação da Constituição
Estadual para a conclusão dos trabalhos." 5
Impasse entre PT e PSDB: os trabalhos
deveriam ser conduzidos pela Mesa
Diretora da Câmara ou deveria ser formada uma mesa exclusiva para a elaboração da Lei Orgânica? O PT, por ter
maior representatividade no Legislativo,
defende a criação de uma mesa exclusiva. O Vereador Thomaz da Matta
Machado falando em nome do Partido,
afirma que já escolheu o Vereador
Patrus Ananias para Relator Já o
Presidente da Comissão Preparatória e
Mesa
da
Vice-Presidente
Diretora, Vereador Aristides Vieira, não
concorda com a proposta.
OPT também quer garantir a participação popular na apresentação de emendas populares com a assinatura de 3
mil eleitores, e não de 5% do eleitorado
como previsto na Constituição
Federaf.6
Outros assuntos muito discutidos e
urgentes são o Plano Diretor e a Lei de
Uso e Ocupação do Solo. Mas esses
projetos só entrarão em pauta após o
término dos trabalhos da Lei Orgânica,
e o fato de não poderem ser discutidos
ao mesmo tempo provoca polêmica e
traz certa insatisfação. O Vereador
Aristides Vieira, Presidente da Comissão
Preparatória, critica declarações do
Vereador Arutana Cobério que, segundo
aquele, dissera considerar mais importante o Plano Diretor do que a Lei

5 Estado de Minas. 02/06/1989, p. 9.
6 Estado de Minas, dia 21/06/1989, p. 9.
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grupo já havia cump .d
n o sua missão
..
.
depois de realiza
· de atJVtr uma se,ne
,
·, ·
dades que tiveram Jn!
CIO um dia apos a
promulgação da Cons · · ~ Estadual,
tJtwçao
ocorrida em 21 de se
tembro.
.
Segundo o Vereador
Arutana Cobéno, a
Comissão Provisória
fora criada por
uma Resolução, que ~
nao podena· sobrepor-se à Lei Comple
mentar na 3' de
9
1978.
~
. / . os
Com o fim da Com1.ssao
ProvJsona,
trabalhos da Le1 Orga
mca pass ama ser
dirigidos pela Mesa
da Câmara permanente, composta
ores
pelos vere ad..
Arutana Cobério,
.
'd
Anstl es Vieira,
Otimar Bica lho e An
tônio Valentim. "'
Paralelamente e, forma d
a uma Comissao.
Coordenadora para
Jtraba Ih ar subord
. "'
nada à Mesa Diretor
a, cuja composJçao
.
exJg
e a aprovaça~o por 25 t0 s levanvo ' .
do-se em conta partid
os antagômcos.
•

Várias emendas oriun
das da participação
popular referiam-se
inclusão dos portado
à
res de necessidades
especiais (foto: Rodrigo
Oliveira)

Orgânica. No entendim
ento do Vereador
Aristides Vieira, "O Pr
esidente foi infeliz e demonstrou inc
oerência, pois,
como Presidente da Câ
mara, deveria
também presidir os tra
balhos da elaboração da Lei Orgânic
a." O Vereador
Aristides Vieira afi
rma que a Lei
Orgânica tem a prer
rogativa de traçar
ordenamento juríd
ico, econômico,
político e social do
Município, sobrepondo-se ao Plano Di
retor. 7
E os vereadores vão
às ruas em busca
de sugestões e de
propostas para a
elaboração da LOMB
H.
O Vereador Sérgio
Coutinho, PMDB,
distribui cinco mil pa
nfletos nas periferias da cidade, para
que as pessoas
possam apresentar
suas sugestões. A
ideia é realizar reuniõ
es com as associações comunitária
s. "A distribuição
do s Quest1ionários é um
a maneira de

7 Estado de Minas, dia
23/
8 Estado de Minas, di a 06/89 , p. 9.
23/ 06/1 989 - pp. 9 e 8/1
989 .
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viabilizar a participa
ção da população .
Dependendo do retorn
o, distribuiremos
mais", defende.B
Também com a inten
ção de ouvir a
população, os verea
dores do PT João
Bosco Senra e Patru
s Ananias, armam
barracas desmontáv
eis nas regiões
Norte, Centro-Sul e
Venda Nova . Além
de funcionar como po
stos de esclarecimentos para as lei
s e normas que
regem a Cidade, dis
tribuem informativos, jornais, panfleto
s, e cartilhas. "Na
grande maioria das
vezes, as pessoas
não sabem reconhe
cer seus direitos,
simplesmente porque
não tem conhecimento", afirma o Ve
reador João Bosco
Senra.
Após muitas discuss
ões, o Presidente
da Câmara, Vereado
r Arutana Cobério,
extingue a Comissão
Pmvrisória que ele
mesmo havia nomead
o. Segundo ele, o
9 Estado de Minas, dia
02/ 09/1 989, p. 8.

A

•

Emendas pop~l,a.res

s de
Após um mês do JnJC/0
dos trabalho .
elaboração da Le1.
0rgamca, a d!Scussão não atrai sig
nificativamente a
participação popular
Das 139 propo:tas e sugestões apre
sentadas, 122 sao
de vereadores e
17 de entJ·dades·
Destas, a maioria re
fere-se aos portadores de deficiên
cia. Há dúvidas,
entretanto se tal
matéria deve ser.
tratada na Lei Orga
mca ou por /e!
ordinária.
"'
Os vereadores integra
ntes da Comiss~~
Especial e das onze
comissões tematJcas fazem um balan
ça dos trabalho s. e
manifestam preocupa
ção com a batxa
participação da po
pulação . Segundo
A

,

A

•

•
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Patrus Ananias, é como assinar atestado de óbito da Cidade. 70
o~ trabalhos para a elaboração da
Prtmeira Lei Orgânica do Município de
Belo Horizonte que criou muita expectativa nos vereadores eleitos não entusiasmam a população. Para o Vereador
Aristides Vieira, o lobby saiu na frente:
Associação Comercial de Minas,
Federação da Indústria do Estado de
Minas Gerais e Federação do
Comércio.
De acordo com o Presidente da
Comissão Especial, é o desequilíbrio
que pode advir da falta de participação
~opu/ar, já que um dos seus mais
Importantes objetivos é conseguir que
a elaboração da Constituição mineira
atenda à Cidade como um todo evi,
tando casuísmos.
A apatia deve-se ao período eleitoral, à
localização da Câmara, de difícil acesso' e at'e a precocidade dos trabalhos
considerando que a Comissão EspeciaÍ
fora instalada no dia 27 de setembro e
teria até o dia 22 de março para ser
promulgada.
Nessa fase, então, os vereadores vão
até a população, e, no dia 31 de outubro, as comissões temáticas entregam
0
anteprojeto ao Presidente da
Comissão Especial, Vereador Aristides
Vieira. A partir de janeiro, sugestões só
·
por
me10 de emendas populares, que
devem ser apresentadas por vereador
ou conter pelo menos mil assinaturas.
AC · ~
omJssao que mais apresentou sugestões foi a de Educação, 53, pedindo
m·
aJs verbas para o setor e melhores

salários. Em segundo, a de Meio
Ambiente, preocupada com o Plano
Diretor e a nova Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo. Já a Comissão
de Transporte focou a municipalização
do transporte na Cidade. 77
Encerrado o prazo para a entrega das
propostas para a elaboração do
anteprojeto da Lei Orgânica no dia 30
de novembro, o próximo desafio é redigi-lo. Para o Relator da Lei Orgânica,
Vereador Patrus Ananias, uma das
maiores dificuldades é conciliar o texto
municipal com as constituições Federal
e Estadual, que, além de apresentarem
divergências e propiciarem diferentes
interpretações, contém muitos dispositivos que dependem de regulamentação para serem aplicados.
A ideia é elaborar um texto sucinto,
sem muitos detalhes, que não
exija a edição de leis complementares.
Outro trabalho é a sistematização das
propostas, pois as comissões trabalharam com muitos temas comuns.
ORelator percebeu, no Relatório apresentado pela coordenação das comissões temáticas, a preocupação de se
criarem órgãos (autarquias, conselhos,
assembleias) que garantam mais autonomia, poder de fiscalização e mais
participação popular nas decisões que
serão tomadas pelo Executivo em nível
municipal.
Para chegar ao resultado final dessa
primeira fase, o Vereador Patrus
Ananias afirma que todas as comissões
temáticas e coordenação terão dificuldades devido à falta de experiência

~O1 Estado de M~nas, dia 17/10/1989, p. 7 e dia 19/10/1989, p. 7.
Estado de Mmas, dia 21/01/1989, p. 6.

acumulada, histórica e juridicamente, a
respeito. 72
Uma das emendas apresentadas,
polêmica e muito discutida, é a que se
refere à criação da Defensoria do Povo,
órgão público, com autonomia administrativa e financeira e com a função de
controle da administração pública. O
Defensor é escolhido pelo Presidente
da Câmara, após aprovação por 2/3 dos
vereadores, para período, não renovável, de 4 anos.
No entendimento do Vereador Eugênio
Parizzi, essas instâncias exercerão um
policiamento do Executivo, numa interferência não justificada.
Já para o Vereador Patrus Ananias a
intenção é dar ao anteprojeto um
caráter democrático que permita a participação direta da população na administração municipal. 73
O anteprojeto da Lei Orgânica ficará
pronto no dia 31 de dezembro, após 3
meses de trabalho. ORelator, Vereador
Patrus Ananias, considera que a estrutura básica do anteprojeto está mantida, embora tenha sido aperfeiçoada
com os destaques aprovados. Para ele,
os vereadores demonstram "amadurecimento" na apreciação das emendas
destacadas sem que as ideologias
impediçam o consenso.
Otexto procura efetivar direitos sociais
no âmbito do Município, criando
condições e mecanismos nas áreas de
Educação, Saúde e Transporte, para
que sejam cumpridos. "O anteprojeto
está comprometido com a cidade, sua
identidade, seus traços culturais e suas

12 Estado de Minas. 02/03/1989, p. 9.
13 Estado de Minas, 02/06/1989, p. 9.
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raízes históricas", afirma ele
.
O Relator, Vereador Patrus
Ananias,
terá até 11 de janeiro, para ent
regar ao
Presidente Arutana Cobério
o anteprojeto, com o fim de que sej
a aberto o
prazo para apresentação de
emendas
populares de 12 a 17 de janeiro
.
A criação da Defensoria Púb
lica é um
dos grandes avanços, assim
como a
criação de instâncias form
adas por
segmentos ligados aos órgãos
e administrações regionais, cujos
estatutos
serão aprovados pela Câmara
.14
A desmobilização dos movim
entos populares em pleno mês de jan
eiro, época
de férias escolares, e o exí
guo prazo
para apresentação de emend
as (6 dias)
são explicações que algumas
das entidades civis apresentam par
a justificar
o atraso no encaminhament
o das
emendas.

popular na administração
pública
municipal por meio da criação
de instituições ou conselhos de par
ticipação
ligados a secretarias munic
ipais ou a
administrações regionais.
O Movimento dos Portad
ores de
Deficiência, formado pela
Sociedade
dos Surdos de Minas Gerais, Ass
ociação
Mineira de Paraplégicos,
Federação
Brasileira das Instituiçõ
es de
Excepcionais e Coordenador
ia de Apoio
e Assistência do Deficiente
, é o que
mais apresentou propostas
, como a
reivindicação de passe livre
nos ônibus
para pessoas com necessida
des especiais e acompanhantes, alé
m de criação de linhas especiais para
portadores
de deficiência que não con
seguem se
locomover por meio de transpo
rte coletivo comum.15

Acordos

"O anteprojeto da lei Orgânic
a
ficará pronto no dia 31 de
dezembro, após 3 meses de

Após uma semana de reuniõ
es de lideranças, acordos e negociaçõ
es, a espinha dorsal é mantida, inclus
ive aspectos teóricos que orientam
cada título
da Lei são aprovados. As
referidas
reuniões ocorrem pela manhã
, na sala
da presidência, com lideran
ças e vereadores interessados, onde
é acordada a votação dos 214 artigos
do texto,
dos 28 artigos das Dis
posições
Transitórias, das 545 emend
as e das 15
emendas populares . As
reuniões
plenárias apenas referendam
o que já
havia sido previamente definid
o.
Chama a atenção o fato de
nenhum
signatário de emendas popula
res ter-se
inscrito para defender suas
propostas ,

trabalho ... "

A falta de divulgação e
informação
sobre a importância da Lei
Orgânica é
outro argumento usado
pelos vereadores para justificar o
atraso no
protocolo e aparente desinte
resse popular Por outro lado, algum
as entidades entendem que suas
reivindica ções estão contempladas no
Projeto , o
que dispensa emendas. Otex
to é considerado "progressista" por
todos os
segmentos populares. Outro
adjetivo
usado é "democrático", con
siderando
que abre espaço para a par
ticipação
14 Estado de Minas, dia 21/0 6/19
15 Estado de Min as, dia 18/01/1 89, p. 9.
990, p. 10.

---------------34

apesar de previsão no
Regimento
Interno.
da
Na opinião do Vereador
Alencar
0
Silveira Vice-Presidente da
Câmara,.
'
b~n
Presidente Vereador Arutan
a Co ~
'
" pos·
funcionou como "fiel da bal
ança '
.
/
.
sibilitando o eqwl1bno en tre o que ele
. . No
considera como posições rad
icaiS. d
bojo dos acordos, as 545 em ndas e
e
125
vereadores foram reduzidas
a
ovadestaques, e as outras fora
m apr
das em blocos ou retiradas
de pauta.
. .f. t·va registra·
A mudança mais s1g
n1 1ca I
.
. . . ~ d solo cna. d 0,
da fo1 a ms
t1twçao o
. d
segundo o qual, a partir de det
erml~a ~
índice , o construtor de pre/d. verticaiS
ws
deverá oferecer contrapartida
ao poder
Público.
"Chama a atenção o fato de
nenhum signatário de emend
as
populares ter-se inscrito par
a
defender suas propostas ... "

O Relator do Projeto , Verea d Patrus
ar
.
/
Ananias expl!ca
que o md.1ce e as con·.
,
. d em teJ.
trapartidas devem ser f1xa
os
d
· / / utiliza 0
Ele lembra que o modelo 1a
e
em algumas cidades bra ·1 ·as a
s/ eJr '
exemplo de São Paulo e Cu . .b e ern
ntl a,
países desenvolvidos (na A / ica do
mer
·
mentos
Norte e na Europa), como ms
tru
de modernização e aperfei. menta
çoa
·f
das condições de m
raes truwra.
"Embora a construção vert1c. I dense
a a
problemas de saneamen to, " sito e
tran
.
~ · fica ern
me10 ambiente ela nao
1mP
,
responsabilidade
s do construtor ", argu·
menta. 16

16 Estado de Minas, dia 14/02/19
90, p. 7 e dia 19/02/1990, p. 9.
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se a cobrar somente pelo papel para a
impressão. Os exemplares da Lei
Orgânica de Belo Horizonte serão distribuídos às bibliotecas e aos institutos
que lidam com cegos. 17
A dez dias da promulgação da Lei
Orgânica de Belo Horizonte, oPresidente
da Câmara, Vereador Arutana Cobério,
avalia que Belo Horizonte terá a melhor
Lei Orgânica do País, pelo sentido moderno da função do Estado, com suas
obrigações bem definidas, que criará
mecanismos para que o cidadão possa
exigir os seus direitos, como, por exemplo, a punição do Estado, quando este

A verticalização da cidade era tema
recorrente nos debates (foto: Rodrigo Oliveira)
Ouando for promulgada em março a Lei
.
·
Ofi"
gantca de Belo Honzonte será conhecida também pelas pessoas portadoras
r·
de de,Jclência
visual. O Presidente da
C"amara recebeu um orçamento enco-

m~ndado à Fundação Hilton Rocha para
a Impressão, em braile, de 400 exemplares.
Belo Horizonte será a primeira Cidade
~o Brasil que terá esse tipo de norma
Impressa em braile. Segundo o autor
da ideia, Vereador Eugênio Parizzi, a
proposta tem tido repercussão na
Assembleia Legislativa. Posteriormente
~ Constituição Federal também ser;
Impressa em braile.
Segundo o Presidente da Câmara
Mu · ·
ntclpal de Belo Horizonte, Vereador
Arutana Cobério, a Fundação Hilton
Rocha concordou com a ideia e dispas-

faltar com suas obrigações.
No início dos trabalhos, revelou que
teve muita preocupação tanto pela
divisão ideológica como pela grande
quantidade de vereadores novatos.
De acordo com o depoimento do
Presidente da Câmara:

Minha expectativa era a de que
iríamos enfrentar dificuldades
sérias. Cheguei a pensar que a
intransigência iria ser uma constante. Mas, o que aconteceu foi
justamente o contrário. Os vereadores revelaram uma maturidade
muito grande e uma capacidade de
negociação surpreendente: cada
um, embora tivesse o seu interesse
particular, colocou o público acima
de tudo. Por isto tivemos condição
de fazer uma lei que vai surpreender
o povo pela alta qualidade.
(COBÉRIO, 1990)

Segundo o Vereador Arutana Cobério,
70% da Lei Orgânica se compõem de
dispositivos autoaplicáveis, ficando
desse modo, 30% do texto, dependen do de leis regulamentares. Esta parte
se destina ao Plano Diretor, à Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo,
ao transporte e à criação do Instituto
de Previdência Municipal, tal qual
existe o Instituto de Previdência Social
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,
no Estado. Na opinião dos vereadores,
essas são matérias inovadoras, que
precisam ser melhor discutidas.1B

Síntese política
Após 6 meses de disputas e atritos
entre vereadores dos blocos progressista e conservador, da Câmara, chegou- se, por fim, a um consenso. PT, PC
do B eparte do PDT (metade da Bancada
desses dois partidos não se alinhavava
com a esquerda) foram protagonistas
de discussões acirradas com o PMDB,
PTB, PFL e PL, PDC e parte do PDT e do
PSDB. A polêmica maior travou-se em
torno dos dispositivos que pretendiam
ampliar a participação popular, como a
criação da Defensoria do Povo e suas
instâncias de participação popular vinculadas à administração pública.
Outros itens foram tópico de discordâncias mais pelo preconceito entre os
parlamentares de duas tendências, do
que propriamente pelas questões objetivas. Eram vereadores que considera vam absurdo concordarem com a bancada do PT e vice-versa . Para assegurar
o andamento dos trabalhos, evitando

~~ êstado de M!nas, dia 21/02/1990, p. 7.
stado de Mmas, dia 11/03/1990, p. 7.
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las, soberana esta. Cid
ade e lei: ~epodis
de muitos anos e mw.tas I t fot da o
u as, .
ao Município, no Bras ·1 0 diretto de
t,
·
espaço necessário pa 1+
ra azer uma 1et
orgânica".
O Vereador continuou:

.
"Em cada dispositiVO
da Lei
Orgânica, o esforço de
tantos que
partilharam faze-11a para refletir a
.
emocão de cada bar, de cad
a esQUIna de cada bairro, de cad
a favela
ou' morro onde a m1·sef, la· "esafia os
u,
limites da estupidez huma
na".
•

A

que as diferenças ideoló
gicas impedissem a promulgação do
texto em tempo
hábil, o Presidente da Câ
mara, Vereador
Arutana Cobério, que art
iculou bem as
diferenças, promoveu
reuniões extras,
plenárias, de consenso.
A partir dos trabalhos
das diferentes
comissões temáticas,
que recolheram
as reivindicações da so
ciedade, começou a se delinear
o anteprojeto.
Apresentadas as emen
das, foram iniciados os debates pa
ra aprovação
deste. Dosando os em
bates ideológicos, o Presidente da Câ
mara administrou as reuniões de co
nsenso. Foram
aprovados o anteprojeto
, as emendas
ao anteprojeto e, por fim
, o Projeto. As
negociações foram feitas
para a aprovação deste em 1o e 2°
turno.

Promulgação
21 de março de 1990
. Emocionados,
diante de um público
de, aproximadamente, 300 pessoas,
os vereadores

discursaram, citando Má
rio de Andrade,
Carlos Drummond de An
drade, Bertold
Brecht, entre outros.
O Presidente da Câma
ra, Vereador
Arutana Cobério, citou
o poeta e dramaturgo alemão, Berto
ld Brecht:
... Venceu a democracia.

Venceu 0
povo os anos de tortura.
Venceu o
povo o desprezo do opressor.
Venceu
o povo e hoje é festa. OPa
rlamento
baila aos quatro cantos an
unciando
que, quando a liberdade é
respeitada
e a democracia não se transf
orma em
algo não descartável, ele,
parlamento, âmago de qualquer regim
e democrático, sabe ouvir os an
seios da
nação, interpretá-los e dar-lh
es vida.

O Relator, Vereador Pa
trus Ananias,
destacou o papel das
cidades, como o

palco da cidadania, loc
al onde as pessoas moram, trabalha
m e se dão as
relações sociais: "As cid
ades costuram
a pátria, quanto mais au
tônomas aque-

A promulgação da Le . O "nica cant rga . ,..
rattzaçao,
cluiu o processo de red
emoc
/a
substituindo as regras · stas pe
tmpo
ditadura militar.
. nte
A Lei Complementar o 3 vtge
. n 'o (A/5),
durante o Ato lnstitucw
nal n 5
.
d
readores,
restringia a autonomta
os ve
~ 0
que legislavam apenas
re/
em aç.ao aão
· 1
orçamento muntc· tpa
e denomtnadÇ
0
de logradouros público
s. Segun "o. a
Vereador Patrus Ananias
, a Lei QrgantC _
.
b.
de Belo Horizonte mo
va, a nn do espaa
ço para a participação
popular e pabra' rrl
Defensoria do Povo C . tam e'l'
. na
ra
responsabilidades bem
definidas pada
~ às áreas
o Executivo, em relaçao
Meio
Saúde, Educação, Tra
nsporte,
19
Ambiente e Política Ur
bana .
"O povo recebe o reconhe · nto 1egal
ctme
.
· ·dade. a
de cidadania e título de
m~wn
/O
de 8e
Lei Orgânica do Mu · ,
ntc
tp!
D
dor
Hon.zonte ,, f'ma 1.
tzou 0 Verea
"
ara
Arutana Cobério, Preside
nte da Cam
Municipal de Belo Horiz
onte. 20

19 Estado de Minas, dia
22/03/1990, p. 9.
20 Discurso do Presidente
da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, Vereador
Arutana Cobério, no Ple
nário Amynthas de Barros
, no dia 21/03/1990.
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Avanços propiciados pela
lei orgânica Muni cipaI .
Saúde
1· Garantia de gastos com a Saúde, pelo menos, equivalentes aos gastos com transporte coletivo e sistema
viário;
2
· Compromisso de oferece r saúde gratuita e de boa
qualidade, assumindo as responsabilidades que cabem
ao Município dentro do SUS. Criação de unidades
locais, policlín icas e hospitais;
3
· :ossibil idade de realização de convênios com hospitais, quando a rede pública for insuficie nte para realizar
0 atendimento.

Educação
1
· Democratização das escolas com a eleição direta
Para diretores·
2
da comunidade escolar por meio das
·
assembleias escolares, instânc ias superio res que
atuam nas escolas·
3
· Repasse anua; de recurso s às unidades para
manutenção das escolas, descen tralizan do a sua

Participaçã~

administração;
4
· Abertura, a médio prazo, da possibilidade de se criarem escolas em tempo integral;
5
· Garantia de direitos do magistério, do ponto de vista
· e da remuneração;
da carre1ra
6
· Incorporação, no sistema educac ional municipal, de
creches, como dever do Município.

Transporte
1
· Municipalização do transporte, com sistema controlado, gerido e operacionalizado pela Prefeitura;
2
· Criação de instânc ias de particip ação da sociedade
Para acompanhamento do gerenciamento do transPorte, inclusive acesso à planilha de custo;
3
· Garantia do direito do transporte para toda a Cidade,

Estado de Minas.22103/90, p. 9

inclusive a periferia;
4. Estabelecimento de normas rigorosa s para os
contratos de concessão, que podem ser suspensos
caso não sejam cumpridos.

Meio ambiente
1. Tombamento de áreas de preserv ação ecológica,
como a Serra do Curral e a mata adjacente ao Hospital
da Baleia;
2. Estabelecimento de política mais rigorosa de
saneamento básico e coleta de lixo;
3. Estabelecimento de política de controle rígido sobre
agentes poluidores.

Participação popular
1. Criação da Defensoria do Povo, instância de fiscalização do Poder Público. O Defensor será escolhido
pela Câmara Municip al para mandato de 4 anos.
Defenderá os interesses do cidadão, apurando atos e
omissões da adminis tração pública e de seus
agentes;
2. Criação de instânc ias de particip ação popular,
ligadas a cada setor da administração pública, nas
áreas de interesse social.

Política urbana
1. Exigência de contrapartida em dinheiro e terreno ao
Município, em caso da realização de construções
verticais, a partir de um certo índice, pelo impacto que
provocam ao meio ambiente. Essa exigência deverá
ser regulamentada por leis ordinárias.
2. Exigência, em caso de construções horizontais, da
reserva de 35% da área, para constru ção de
equipamentos urbanos ou para áreas de lazer e
preservação ambiental.
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Ocaminho se
faz ao caminhar ...
Gui\herme Nunes
de Avelar Neto
Procurador
Abrindo sua preciosa bio
grafia de Gol da
Meir, a escritora Elino
r Burket asseverou : "Não se deve ten
tar apagar o passado só porque ele nã
o se ajusta ao
presente". Talvez não
existam palavras
que sintetizem com tam
anha felicidade
o objeto deste artigo,
razão pela qual é
sob sua égide que o ab
ro .
Explico-me : o ex-Vere
ador Arutana
Cobério, Presidente à
época da elabo ração da primeira
Lei Orgânica do
Município de Belo Ho
rizonte, em entrevista concedida à TV
Câmara, revelou
algo dos bastidores da
quele processo
que apontaria para um
a aparente contradição entre como se
deu parte dele
e a forja democrática
enfim reaberta
após o ocaso do obsc
urantismo ditatorial. Disse ele :

Logo depois que indiquei
o Patrus
[Ananias para Relator],
o PT quis
dar o golpe, criando o Presi
dente da
Lei Orgânica. Falei que
não dava.
Então se formou uma co
missão e
colocaram o Aristides Vie
ira [como
Presidente da dita Co
missão].
Passados três meses, o Pa
trus procurou-me dizendo que a Lei
Orgânica
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não andava. Ele me pe
diu para
comandar os trabalhos e
foi na sala
anexa à da presidência qu
e negociamos letra por letra, vírgu
la por vírgula, com as lideranças
dos partidos. \COBÉRIO, 2010)
Evidencia-se, a partir
dessas afirma tivas, que o desenvolv
imento final dos
trabalhos, no âmbito pre
lim inar à ap reciação plenária , deve
u-se a uma ação
paralela, inoficiosa,
independen temente da comissão
cons titu ída pa ra
conduzi-los. A análise
desse fa to co nstitui o alvo deste artig
o.

O processo legislativ
o, como
o vemos hoje e com
o se deu
em 1990
Hoje, quando pensam
os em um processo legislativo fra
nco, já de início
imaginamos a rea lizaç
ão de audiências
com os ma is variados
segmento s sociais, a abertura de op
ortunidades pa ra
apresentação de suge
stões populares,
o convite para téc nic
os dos ma is diversos matizes ofe rece
re m subsídios
científicos, etc . etc. etc
. Tu do isso tem
um só fundamento: em
pres tar legitimi-

,. trazendo
dade à norma em ge
staçao,
ue
pa ra a ribalta exatame t aqueles q
ne
b '!17
serão regulados po I e tam e
r ea
aqueles a quem ca bera, responsa bilia
da
adequa
dade pela sua bo
a e
wr
. 1
execução. Afm
a, ausc ultando-os, en
nar-se-á possível en
contrar 0 pdaS
,
.
.
samento medto da so d de em to
c1e a '
tei
as suas variantes, de t a a que a
orm
de interseÇ ão
seja o reflexo do po
nto
da vontade coletiva .
ertiPelo que transp1.ra do
s re gistros ,.P da
nentes ao processo d laboraçao
ee
. truLei Orgânica, aqueles
citados ms tar
mentos de interação
·
soctoP ar!amen rn
estivera ,
(e outros de mesmo ge
nero
nteS
uns mais outros me
nos, Prese
A

)
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quando do desempenho das comissões
tem - ·
. atlcas criadas para estudarem preVIamente os vários campos de competência municipal que deveriam const~r daquela norma. Apesar da relevânCia desse assunto, entretanto, não é
ele 0 elemento de interesse deste artigo m0 rIVO pelo qual passo ao largo
'
dele Se o menc1.0ne1,. fo1. apenas para
·
e~prestar completude à lembrança
amd~ que tangencialmente, a ambo;
os ~!lares pertinentes a um processo
legislativo emocrat1co ef1caz,· o que
.
Importa aqui é, no entanto, compreender algo do outro pilar daquele
a atuação
mesmo processo, qual seia
1
'
do
s agrupamentos internos ao
Parlamento - as com1.ssões -, como
.
~strumento de construção plural.
esmo sob esse espectro, o foco
resume-se
a um momento específico
d
~ss~ fase, ocorrido já no final do
tramite ve st"b
1 uIar Essa fase começou
com .a fo~ma taçao
básica dada pelas
comissões temáticas aos assuntos correspondentes, sendo sucedida pela
.
consolidaç-ao dos relatónos
parciais
Por uma omlssao Especial, o que lhes
emprestou coerenc~a e equilíbrio formal e ideológico. Deste último trabalho
.
resultou
um anteprojeto, posto a conh
. e políticos
ecer aos ato res soc1a. 1s
franquea do-Ih es nova oportunidade,
n
- e aperfeiçoade sugerirem a1teraçoes
mentos. Caberia à mesma Comissão
Especial escoIh er entre essas novas
sugestões as que mereceriam ser incor. .
Poradas ao texto ongm
al, de que resul.
tana 0 p ·
rojeto, a ser submetido à
apreciação d0 conj·unto dos vereadores,

,·

a

c ·A

•

.

reunidos em Plenário, finalizando a
tramitação correspondente.
Foi exatamente nesse último momento
que teria ocorrido, pela lembrança do
ex-Presidente, Vereador Arutana
Cobério, a perda de ação por parte da
Comissão Especial, que ensejou o pedido do Relator para a avocação do trabalho pela direção da Câmara, com a
participação dos líderes partidários.
Esse fato não implicou prejuízo final ao
fazer-se a Lei Orgânica, visto que aquela Comissão Especial foi substituída
satisfatoriamente pela forma apontada.
O que chama a atenção para ele, portanto, não é o resultado alcançado,
mas o simples fato de ele ter-se dado,
particularmente, em um momento único
na história nacional, quando, após duas
décadas de castração política e após
uma eternidade de tempo em que os
municípios recebiam seus regramentos
de cima para baixo, se viabilizava uma
atuação própria e razoavelmente ampla.
Entender isso é que instiga ...

Quando o não previsto é, ao
final, o inevitável

Revelar factualmente o que levou a
Comissão Especial a perder o fôlego na
reta final ou desvendar os detalhes de
como atuou aquele grupo excepcional
que a substituiu no desempenho de sua
tarefa regimental, apesar de se constituírem aspectos de vívido interesse,

não são o objeto a se enfrentar A uma,
por nos atrair a compreensão, digamos,
psicanalítica, e não material da ocorrência em tela,· e, a duas, pela carência
absoluta de qualquer informação for-

mal respectiva (atas, ofícios, entrevistas e outros que tais) que apontasse
para os contornos de uma e outra. Vale
dizer, apenas para registro, que a substituição de um agrupamento (o legal)
por outro (o dos líderes e a direção da
Câmara) parece não ter despertado
qualquer repulsa, inferência a que se
chega exatamente pela inexistência de
um protesto que seja, quando o lógico
seria esperar uma reação exaltada,
ditada pela frustração política. Daí, a
curiosidade quanto ao viés políticoinstitucional que a permeou.
O primeiro impulso seria imaginar um
surto autoritário, uma recaída ao ambiente de antanho vivido até há muito
pouco tempo. No entanto, esse prisma
de visão não esclarece o fato de que a
iniciativa para a transmutação teria
partido de um Vereador claramente
envolvido com o processo, como seu
Relator que era, e com ligações sinceras com o movimento democrático,·
ademais, vale lembrar, o Partido a que
era filiado, que antes teria propugnado
por uma espécie de "Constituinte
Exclusiva", isto é, com uma direção
totalmente autônoma para esse mister,
também foi cúmplice do silêncio que
acobertava os quintais do assunto.
Temos a corroborar esse fato apenas a
fala do então Presidente e o nada que
consta dos Anais quanto à atuação da
com1ssao regulamentar naquele
momento epilogal, em descompasso
com fartos registros das fases imediatamente anteriores. Assim, pareceme que o silêncio sepulcral e geral
(particularmente o do Presidente da
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Comissão Especial e o da Bancada que
levou à constituição desta) só confirma
a recente declaração do ex-Vereador
Arutana Cobério, e essa moldura não
permite concluir um ato de força ou
centralização gratuita e egocêntrica,·
antes, aponta para uma preocupação
séria em concluir a missão constitucional por parte de todos os que participaram, dire ta ou indiretamente, da
solução adotada.
Na verdade, a solução ao final seguida
não deve nem ter sido articulada com
paciência de enxadrista, mas escolhida
no calor das necessidades. De fato,
tudo leva a crer que esse caminho foi
definido durante a caminhada que já se
fazia, conforme as possibilidades práticas e a realidade pregressa, única efetivamente conhecida pelos vereadores.
Tempo para constituir nova comissão
não havia, pois se aproximava o término do prazo conferido pela Constituição
Federal para que se desse a promulgação da Lei Orgânica. Substituir qualquer
de seus membros não seria melhor
sarda, pelo desgaste que traria a
exposição respectiva. Assim, nada mais
razoável que o deslocamento se desse
no rumo do que havia de mais legítimo,
em termos de organização interna: os
lfderes de Bancada e a direção da
Câmara, todos eleitos pelo conjunto de
vereadores, cada um sob seu correspondente Colégio Eleitoral. Esse fator,
associado à amplitude do colegiado
que se formou, apontou, ineludivelmente, para uma safda não autoritária
e centralizadora, confirmando a infe-

" · antes exp osta ·
renc1a
Quanto à postura da Comissão Especial,
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Faculda de de Medicina, 1977)
Repressão policial a movimento estudantil (Belo Honzonte,
.

(Acervo Projeto República)

também ela é passível de ser entendi-

. A nação
cupações dos atores locaiS.

da, quando cotejamos o ocorrido com a
história procedimental da Casa, consubstanciada nos seus regimentos e na
Iongeva prática ali vivida. Realmente, o
fato que nos prende a atenção é,
mesmo, eco desses fatores pretéritos,
que terminaram ganhando força pela
coincidência com o advento de pressões
insuportáveis vindas de fora, em desmedida tensão e com absoluta
sedução.

'b(ca desdeo
acabara de . eleger diretamente
primeiro Presidente da Repu 1 . .,
.
. 1a
o golpe militar de 1964, e 0 esco/h1do

O

que contaminava
b
político
o am •ente
.
Os fatores indutores da situação podem
ser, a grosso modo, resumidos em dois.
Oprimeiro era que, apesar da prem@ncia em se desincumbir da tarefa determinada pela Constituição Federal, o

ambiente político estava constrangido
por uma série de eventos, internos e
externos, quere 1ativizava essa mesma
pressa, tornando-a a menor das preo-

v,
l·nsl·nua"a
um comportamento admtniS. 1, despertantrativo pouco convencwna

do dúvidas e ansiedades. O segund~,
(
externo, era que aqw·1o que se imaglnava poderosamente estruturado 0
, taI como um
., .
rwa
regime SOVIetiCO)

r

castelo de cartas, com estranha tactt+ açar.', em
.
dade e rapidez, fazendo es,um
poftttca
.
,
.d
consequência, toda a loglca

,
mundial, há quarenta anos m,
a
. +fuencta
por compartimentos 1·deo1'og icos. bem
definidos (a alcunhada Guerra Fna).
Naquele angular momento, falava -se
-es1em fim da hJstona,
. , . algo que, 1'nevitave
mente desviava o foco das atenço
de todos
, os que atuavam no s meto5
. ..
. do
ate, mes mo avenpolít1.cos, vJabJ!Jzando
turas que se avizinhavam no âmbitO r
em·
Governo Federal, quase a se empossa
A Constituiçâo Federal, novinha
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folha ' ;·a, era d
até mesmo
, . com o ultrapassada
. ada
,
.
' lnut1l 0
Co .
, u seja, a mesma
nstltuição
im punha a Lei
· sob que
Drg"anlca
+'
0
,orceps do tempo e nda reflexão
, ao
era po t
s a em xeq ue.
.
amo im agmar
afetasse os que esse turbilhão não
.
nar que as dvereadores?
. Camo lmagi, .

c

,

nham
esp, . , agora, se impu, ern seus uv1das
.
as tantas cert mtos, contranamente
que' ate, poucos
meses antes ezas
Ih
.
, : es ditava
menta
m o sentiPDIIttco-i .
s'
verd d . nstltucional?. Impos.
a e/fame
é
EIVe/,
nte Impossível 1
. nesse mo
· Vlciado, sim menta que 0 passado
·
' mas aind
sado
a assim o pass . que todos
A~·entJam segurosconhecia m e onde se
· - se ~
t~nat
- ez presente.
acr :quando se
esta vivendo o no
, edita-se
vo,
, quase
ep
unanimemente
ossívet e
. . , que
rguer no
com
e o toque de P vas mstltuições e
a novos comport ena cria r novas regras
amentos M
mes
esbo ma força m . . as quando
otnz do novo se
.
s roa, os lm
a;goaqui/o que ~~lsVol.s retraem e impõernu I·to Próx. vera ate, então ou
de
'
1mo a 1
sce
1988 ntralizadores da e e. Os apelos
Constituição de
haviam
"n
config
ovo"·
urado aquele
e ern , o que se de
cont tod0 o m u a seg wr,· no Brasil
undo' personalizou a
,
ram are.
0Ua/ era
0
na C"arnara ambient
M . e conhecido
, entao,
umcipal
zeres
' quanto aos ataép que lhe
eram pr ' .
oca .
fácil· Instável? A oprws, naquela
qu . era o de u . resposta é fácil
,
ma lnterve ase o
. nçao tímida
naa Paca das
,
comlssõe
a, urn .
- s, um quase
Segu . a ficção bu
rocratlca
. Ir ess
.
'tnpe , e rumo
' no enta
nsavel
nto, era
Possib '!' , o que ter .
I Idade do P mmou por criar a
rocedI·menta extrava-

gante definido para o processo em
qu~stão. As circunstâncias excepcionais que o fizeram presente, gerando a
contradição incômoda para o olhar contemporâneo, mostrou-se a saída possível. Afinal, se aquelas circunstâncias
criaram barreiras ao andar então em
curso, havia a certeza de que o movimento era indispensável f Se o imaginado originalmente não se efetivava'
outro teria que substituí-lo. O que não
poderia ocorrer era o trancamento do
processo, atrasando ou mesmo anulando a construção já feita, de definição
do projeto de Lei Orgânica.

De onde emanava
esse "agir em refluxo"
As comissões - especial e temáticas -,
até então, haviam atuado nos exatos
termos que se podia esperar: cada uma
em seu papel, ouviu a sociedade e os
órgãos públicos competentes, redigiu o
anteprojeto e colocou este sob o crivo
livre de todos os que quisessem participar. Quando se avolumaram em cascata os impedimentos psíquico-políticos, em nível que se mostrou insuperável, fez-se imperioso o ditame regimental que vigia ainda, desde o início
daquele mandato de vereança, do qual
ef!uía uma onda omissiva contagiante.
Os vereadores, empossados em 7989,
aprenderam a atuar sob essa regra,
sendo, pois, a única que efetivamente
conheciam. Tinham criado outra, mais
arejada, quando esboçaram procedimento extraordinário para a Lei
Orgânica. Quando o sopé dos trabalhos
se fez pantanoso, só podiam buscar
amparo no que estava enraizado, e

esse não era nada compatível com o
que hoje vemos e sentimos como
comum.

À época, estava em pleno vigor o
Regimento Interno baixado em 1972,
exatamente durante o auge do regime
castrense, obnublador das liberdades
políticasetodas mais... Esse Regimento,
contido na Resolução no259, era por
demais explícito em prever:

Na impossibilidade de se reunir a
comissão, seu presidente distribuirá
as matérias aos relatores, cabendo
aos demais membros emitir seu
voto" e '~ simples aposição de
assinatura no relatório pelo membro
da comissão, sem qualquer observa·
ção, implica em total concordância
do signatário à manifestação do
relator. (RESOLUÇÃO N° 259/72 · §
4° do art. 97 e art. 94, respectiva·
mente}.
Mais, o mesmo Regimento admitia até
o parecer oral (art. 90, § 2'}, em evidente descompromisso com o debate
apto a viabilizar uma posição esclarecida e coletiva. O parecer das comissões era visto e tratado como mera e
singela formalidade, sem qualquer
caráter participativo.
Tal situação é compreenslvel quando
se lembra dos tempos entorpecidos
que se vivia, em que debater só podia
gerar confusões. A 'verdade' decorria
apenas e tão-somente da vontade
superior, por mais distante e divorciada
que esta estivesse do substrato sociopolítico. mais curioso - configurando
mesmo uma picardia -, é que esses

o
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ditames regimentais foram estabeleci·
dos sob a aura da modernização e
purificaçao de vfcios antigos. Corrobora
essa afirmativa o parecer emitido
quando da apreciaçao do Projeto de
Resoluçao nu 121/1971, que redundaria
naquele Regimento do ano seguinte:
Estruturado em termos obsoletos e
arcaicos, o Poder legislativo brasileiro
procura, no momento, o seu rumo, a
sua estrutura ideal, a sua mecânica
básica, para que possa, ao lado dos
demais que compõem o governo,
colaborar no desenvolvimento de
nossa Pátria. (. ..) Mas não é apenas
na estrutura, ou na mecânica de
trabalho, que o Poder Legislativo
apresenta falhas. Na maioria dos
casos, o Regimento Interno não é
atual. Pelo contrário. É tão arcaico
quanto a estrutura do Poder (. ..)... um
Regimento Interno imperfeito e
inadequado, embora não impeça o
bom funcionamento da Câmara, torna
a tarefa legislativa difícil, tumultuando
os trabalhos, gerando situações quase
que incontornáveis, mal-entendidos e
ressentimentos.(PARECER
AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO No
121/71)

De como era diferente antes
A "defesa" da harmonia na relação
entre os edis, justificando a mutação
regimental, constituía uma resposta
letal a outra alteração das normas procedimentais internas, ocorrida em
1956, exatamente na direção oposta à
ocorrida em 1972. Se para esta as
reuniões, com suas discussões, causavam mal-estar, para aquela primeira
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era o contrário,· se para a seguinte, o
debate somente servia para questionar
a verdade sacrossanta oriunda do poder
central, motivo pelo qual deveria ser
evitado sob todas as formas e com
todas as forças, para o primeiro, era
apenas um instrumento de se alcançar
a transigência conceitual, em favor de
uma lei mais consentânea com o pensamento médio dos belo-horizontinos,
dado pelo molde media/ de seus legítimos representantes.
Curioso nisso tudo é que a reforma
regimental de 1956, consubstanciada
na Resolução n° 40, apontou exatamente a imposição de as decisões das
comissões se darem em reunião como
um de seus principais avanços. Dela
consta claramente a obrigatoriedade
de as comissões deliberarem sobre os
pareceres dos relatores em reunião
(art. 50), dispositivo defendido explicitamente no Parecer emitido sobre o
Projeto que gerou o dito Regimento:
A obrigatoriedade das reuniões das
comissões - prevista em todos os
regimentos examinados, no confronto · permitirá o estudo mais
efetivo dos problemas submetidos à
edi/idade, proporcionando, além
disto, o debate de ideias entre os
senhores membros das comissões,
imprescindível à elaboração de um
parecer que traduza, no mais das
vezes, o pensamento unânime dos
que as compõem. (PARECER AO
PROJETO
INTERNO)

DE

REGIMENTO

Essa reforma veio, por sua vez, substi-

tuir o primeiro Regimento da Câmar~
Municipal após sua reabertura, terminada a ditadura Vargas. Pela Resolução
n° 1, de 1947, a atuação das comissões
era limitada à emissão de "parecer por
escrito, que será assinado por todos os
seus membros, ou pelo menos pela
maioria [deles]" (art. 113). Esse comando nem ao menos insinua que o mencionado parecer depende de aprovação
no curso de uma reunião, viabilizando o
surgimento de uma prática em que os
vereadores lançavam, diretamente, no
processo referente a cada projeto, seu
voto, quase sempre se limitando a anotar "pela aprovação", "pela rejeição"
ou "reservo-me para o voto em
Plenário". Em síntese, o simples cumprimento de uma ordem protocolar,
sem nenhuma troca de ideias. A similaridade entre essa regra e a de 1972
permite inferir-se que esta se inspirou
naquela!

Apesar de repetir a prática,
aprendeu·se com ela para
mudá-la
As circunstâncias especialíssimas
daquele ano de 1990, se, por um lado,
fizeram valer, na hora H, o comportamento omissivo da Comissão, por
outro, fizeram ver que se fazia
necessária nova mudança regimental,
retornando-se - com aperfeiçoamentos ao sistema de 7956.
Primeiramente, isso se deu quando
não se levou diretamente ao Plenário
o Projeto e as diversas sugestões
apresentadas, preferindo-se improvisar uma alternativa de apreciação
preliminar; e, segundo, quando ainda
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Esse movimento arejador do processo
legislativo não findou mais, e não ficou
nisso, pois continuam sendo adotadas,
ano após ano, medidas diversas em
prol do aperfeiçoamento dos trabalhos
nas e em favor das comissões. Os
números de reuniões por elas realizadas, muitas vezes em intensas audiên·
cias de debates profícuos, revelam o
acerto da escolha feita e do aprendiza·
do amealhado.

Conclusão
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qua dro funcwnal,
.
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Se a Comissão Especial da Lei Orgânica
não correspondeu integralmente ao que
hoje entendemos quase unanimemente
como lfmpido e democrático, isso há de
ser visto sob a perspectiva da época. O
processo efetivamente ocorrido foi,
pelas intensas mudanças de regras e
posturas desde então, o canto de cisne
de uma prática definhante, a despedida
em ambiência local dos longos tempos
castradores.
Qal, a afirmativa feita ao Ji1fcio, quando
invoquei a frase de Elinor Burket: "Não
se deve tentar apagar o passado só
porque ele não se ajusta ao presente".
Isto é, não devemos ocultar a pretensa
falha da Comissão Especial, por ela não
ser compatfvel com o que hoje se
pensa, mas compreender a situação em
que ela se deu e, mais do que isso,
aprender com e/a. Ao fazê-lo, o julgamento é bem menos pesado, sendo
esse verdadeiramente justo. Afinal,
0
não se analisa o passado com os sentimentos de hoje, pois fazê-/O significaria
impor um resultado marcado pelo
descompasso entre critérios adotados
e objeto almejado.
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Atransicão
ansiada
I

Roberto Paciarelli
Procurador

A partir de 1974, a ditadur
a militar
começou a perceber que
não havia
mais objetivo em se manter à
frente do
Governo. Não havia nada par
a se reprimir: a esquerda largara as
armas e
registrava-se um desconten
tamento
geral na sociedade. Além do
mais, logo
que o General Ernesto Geise
l assumiu
o poder, em 15/03/74, já no bru
xulear
do milagre econômico, o Paí
s deparouse com uma situação econôm
ica de
profunda deterioração, em
que os
empregos, antes fartos, com
eçaram a
escassear. A indignação tom
ava conta
das fábricas e, de forma me
smo que
discreta, todos reclamavam do
Governo.
Era o que faltava para o
início das
mudanças no poder.
Por meio de entrevistas, dis
cursos e
declarações, o Presidente da
República
Ernesto Geisel deixava claro
que iniciaria um processo de abertur
a política,
"lenta, gradual e segura".
Mas a linha dura (militares e
civis contrários ao processo) não est
ava morta.
Com o anseio generalizado
da sociedade civil pela redemocr
atização,
expressa em movimentos
estudantis,
em letras de músicas, em sho
ws e em
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passeatas, vários casos de
tortura,
espancamento e assassinato
vieram à
tona, com frequência ass
ustadora,
especialmente para um Go
verno que
acabara de anunciar a abertur
a política.
Em 25 de outubro de 1975,
por exempio, o jornalista Vladimir
Herzog foi
executado em uma cela do
001-COO/,
órgão do 2° Exército, em São
Paulo. Em
17 de janeiro de 1976, o me
talúrgico
Manuel Fiel Filho também
é assassinado por agentes do mesmo
001-COO/, quando ind
agado sobre o pracesso de
o que aumentou a onda de pro
testos.
/ · "/ a abrir mesrn 0·
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°
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República.
eleição para Presidente da
o Deputado
Em 02 de março de 7983,
Oliveira, do
Federal Dante Martins de
Congresso
PMDB-MT, apresentou ao
de Emenda
Nacional uma Proposta
o restabeConstitucional, que previa
diretas para
lecimento das eleições
A ideia do
Presidente da República.
, morto em
Deputado mato-grossense
, mas sur06/07/06, não era inovadora
vida polítigiu num momento crucial da
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o, os dissidade: aliados e, até mesm
os manifesdentes do Governo. Divers
dos pelos
tos e shows foram realiza
diversas
meses subsequentes em
crescer, para
cidades do País, fazendo
o coro pela
desespero do Governo,
sidenciais
realização de eleições pre
diretas.
ntecimentos,
Temeroso quanto aos aco
a política e
o Governo valeu-se da forç
lica, exerdo conjunto da máquina púb
os parlamencendo forte pressão sobre
a Emenda. E,
tares do PDS para rejeitar
conseguiu
com o êxito da manobra,
, a Emenda
fazer com que, em 25/04/84
mara dos
fosse rejeitada na Câ
do com 298
Deputados. Mesmo contan
contra e 3
votos favoráveis, 65 votos
sentiu-se de
abstenções, a Emenda res
inhada ao
22 votos para ser encam

7985.

o ViceEm seu lugar, assumiria
é Sarney,
Presidente da República, Jos
ia ingresex-Presidente do PDS, que hav
chapa com
sado no PMDB, compondo
deixara o
Tancredo Neves. Sarney
a sua propartido governista ao ver
s derrotada
posta de eleições primária
prol da prona reunião do Partido em
realização
posta de Paulo Maluf pela
ção direta.
pura e simples de conven
Maluf venNessa convenção interna,
Transportes,
ceu o ex-Ministro dos
foi para a
Mário David Andreazza e
disputa no Colégio Eleitoral.
o poder não
A ditadura terminava, pois
generais,
estava mais nas mãos dos
é Sarney e
mas quem o assumia era Jos
deles egresseus aliados, grande parte
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Deputados
Senado. A ausência de 772
inclinados a
do PDS, alguns fortemente
Emenda de
votar favoravelmente à
de Oliveira,
autoria do Deputado Dante
do, segunteria influenciado no resulta
tas feita à
do a análise de especialis
movimento
época. Assim terminou o
das "Diretas Já".
ssibilitaria a
Rejeitada a Emenda que po
tas, o País
realização de eleições dire
r eleições
teria, novamente, de realiza
ência da
indiretas para a presid
em 75 de
República. E assim o fez
do Neves,
janeiro de 7985, com Tancre
Maluf, do
do PMDB, vencendo Paulo
tra 780, no
PDS, por 480 votos con
o, a vitória
Colégio Eleitoral. Entretant
emorada,
do PMDB mal pode ser com
da posse,
pois, apenas um dia antes
rço de 7985,
que se daria em 75 de ma
do às presTancredo Neves foi interna
de abril de
sas, vindo a falecer em 27
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Eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República pelo colégio eleitoral,
em 7985, marca o fim do regime militar de 7964. (reprodução www.nosrevista.com.br)

sos do PDS, antiga Arena, Partido oficial do governo militar.
Sarney, no entanto, surpreendeu.
Chegou mesmo a emocionar quando,
em seu discurso de posse, afirmou: ".. .
Eu não vim de tão longe para decepcionar o povo brasileiro... ". E foi, realmente, um começo promissor, com a
remoção do que se convencionou
chamar de "entulho autoritário".
Revogou leis restritivas, como a que
proibia eleição direta nas capitais dos
estados, áreas de segurança nacional e
instâncias hidrominerais, além de vários outros atos do governo militar.
Logo no começo do Governo Sarney,
intensos debates realizaram-se a respeito da elaboração de uma nova
Constituição da República, uma vez que
a Carta de 1967, que vigorava à época,
não expressava mais os anseios da
sociedade e estava carregada de vestígios do autoritarismo que norteara as
ações praticadas durante o regime
militar. Pretendia-se uma Constituinte
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exclusiva, o que teria sido ideal, com
eleição específica, somente para o ato
de elaborar a nova Carta, e nada mais.
Mas acabou prevalecendo a tese de
que os congressistas eleitos em novembro de 1986 acumulariam as suas funções regulares com as de Constituinte.
Eassim foi feito. AAssembleia Nacional
Constituinte, composta por 559 congressistas, foi instalada em 7° de fevereiro de 1987, sendo presidida pelo
Deputado Federal Ulysses Guimarães e
promulgada em 5 de outubro de 7988,
após 78 meses de trabalho.
Enquanto era promulgada, no Brasil, a
Nova Constituição da República, apelidada por Ulysses Guimarães de a
"Constituição Cidadã", do outro lado do
mundo acabavam de ser realizados, em
Seul, os Jogos Olímpicos de Verão,
entre 17 de setembro e 02 de outubro
de 1988. Os jogos de Seul provocaram
muitas emoções e trouxeram grandes
performances, como as de Florence
Griffith-Joyner, que conquistou três
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e grupos
·
que fez a OAB organtzados, como o
art. 133
para fazer constar. no
, que "O
'
sável à ad . . advogado é indispen.
mtntstraçã0 d .
tnviolável
a JUstiça, sendo
~
Çoes
no por seus atos e manifestaexercício d
.
tmites da lei ,
a proftssão, nos
No b ·
·
DJo das novidad
das na n
es consubstanciaova Carta d
ahierarquiz _ a República, estava
·
açao dos Muntcípios,
·
gutndado
agora
s a entes ~ d
.
e erattvos, ao lado
dos Estad
os e do o· .
deixaram I
tstnto Federal, como
c aras as
nos arts a
regras estampadas
·
· 1 e 18 d
Stdo autor d , a Super Lei, tendo
ga o a cad
nomia Polt/t.
a um deles auto.
tca ad ..
Stgniticati
'
mtntstrativa e um
vo aum ento das receitas

r

Prom

u!gação d

financeiras. Para efetivação dessa
autonomia,
concedeu-se
aos
Municípios, no art. 29, a prerrogativa
de autorregulamentação, por meio da
elaboração de LEIS ORGÂNICAS
próprias, que deveriam ser votadas,
aprovadas e promulgadas pelas respectivas Câmaras Municipais, observados,
para não haver contradição, os princípios da Carta da República e os da
Constituição do respectivo EstadoMembro.
Tanto as autonomias política como a
administrativa, eram desejadas, até
mesmo, esperadas pelos dirigentes
políticos locais, mas o aumento da
arrecadação, resultante do repasse de
verba, e o aumento dos percentuais já
existentes, eram o principal anseio dos
Prefeitos. As Prefeituras estavam sem-

pre prestes a tornarem-se inviáveis
administrativa e financeiramente.
Atrasos nos pagamentos eram frequentes até em grandes e ricos municípios.
Quanto à prerrogativa de elaborar a
sua própria Lei Orgânica, não houve um
movimento de políticos locais, propriamente dito, não se registrou pressão
organizada de prefeitos e vereadores,
individual ou coletivamente, ou mesmo
por intermédio de entidade representativa. Seria de se questionar, então, se
era mesmo necessário que cada município tivesse LEI ORGÂNICA própria?
Não poderia ser facultativa? Essa
autorregulamentação
dependeria
mesmo da edição de Lei Orgânica? Em
que pesem opiniões divergentes, a
resposta é afirmativa.

.

a Constttuição hedera! de 7988 (Agência Brastl)
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A necessidade fundame
ntal de fazer
com que cada município
tivesse Lei
Orgânica própria observou
vários fundamentos. Primeiro, a
denominada
hierarquia vertical, ou pri
ncípio da simetria com o centro, o
que significa
dizer: crescer, prosperar
e efetivar sua
autorregulamentação, co
mpatibilizando-se com os princípios de
finidos pelas
Constituições Federal e
Estadual, ou
seja, a liberdade não ser
ia ilimitada;
em segundo lugar, perm
itir uma individualidade na confecção
da regra
geral, compatível com a
vocação e o
perfil do município. Cada
ente tem a
sua riqueza; cada ente
sabe melhor
como lidar com os seus
problemas de
saúde e de transporte pú
blico, da habitação popular, do sanea
mento básico;
cada ente tem a sua geog
rafia própria
e uma topografia dife
renciada, elemantos que dão um toque
de personalidade a cada município,
possibilitando,
assim, que fosse explorad
a, nas letras
e nos artigos da sua LEI
ORGÂNICA, a
vocação da unidade fed
erativa, seja
para o trabalho, lazer,
turismo ou o
simples morar.
"A tarefa de elaborar um
a LEI
ORGÂNICA para reger o
município
foi complexa. Foi extremam
ente
difícil, pois deveria contem
plar
todos os setores da socied
ade
local. .. "

Mas, se prefeitos e ver
eadores não
fizeram nenhum lobby com
os congressistas para terem direito
à sua própria
Constituição, como entes
federativos
que os Municípios passa
ram a ser,

outras entidades municipa
is conceituadas lutaram bravamente
para que isso
acontecesse, notadamen
te o Instituto
Brasileiro de Administra
ção Municipal
- IBAM -, sediado no Rio
de Janeiro, e a
Fundação Prefeito Faria Lim
a - CEPAM -,
ligada ao Governo do Es
tado de São
Paulo, concebida para
prestar assessoria aos municípios
do respectivo
Estado. Essa Fundação
teve à frente
municipalistas de nomead
a, como seu
fundador, o ex- Juiz de
Direito de São
Carlos e consagrado jurista
, Hely Lopes
Meirelles (Secretário do
Interior em
1967, ano da criação da
CEPAM), e
demais nomes de expres
são da área
política e do direito munic
ipal.
Apenas lembrando, em
Minas Gerais
havia o IMAM, com a me
sma função de
assessorar os município
s, mas que diga-se de passagem não fez muito
esforço em relação aos
congressistas,
em prol do municipalism
o: um município fortalecido financeira
mente e com
autonomia administrativa
e política.
Consolidada na Cons
tituição da
República, em seu art. 29,
a obrigatoriedade de cada munic
ípio ter a sua
própria LEI ORGÂNICA,
similar das
Constituições, e estipula
do o prazo
para tanto no parágrafo ún
ico do art. 11
do Ato das Disposiçõe
s Transitórias
Constitucionais, a tarefa
seguinte seria
pôr mãos à obra.
A tarefa de elaborar uma
LEI ORGÂNICA
para reger o município
foi complexa.
Foi extremamente difícil
, pois deveria
contemplar todos os setor
es da sociedade local: transporte,
saúde, meio
ambiente, finanças, educa
ção, habitação, saneamento básico,
administração

pública, processo leg1s. IatiV. O, fiscalizamurn
ção do Executivo, entre
outros, e
a
único instrumento lega I E era urn
·
-- h via mo delo
novidade à época. Nao
a
ra
· ·
no qual se ms
p1rar ou mesmo pa ticopiar. Era como ela bora uma cons
r
., .s
.
tuição mumc. 1p
al, e mw·tos mumc1p!O a
·
tru
não tinham a m1,mm
a es tura par
realizar semelhante tarefa
.
"Aí estava a primeira
grande mudança qu e a Lei
Orgânica produziria para
os vereadores: a igualdade
entre os poderes ..."

.
Porém, apesar da dificu d a tarefa
lda e, .
.
. eira vez,
logrou êxito, po.ls, p~l
a pnmtalmente,
tarefa tão grandwsa f1c
ara, to ,. ras
a cargo dos vereadores d s cama
.a. __ doS
Municipais, sem a pa
rtlclpaça 0 s
Prefeitos. As Câmaras d Vereadore ,
e
das a
até então amesquinhad
as, relega d 'rn
des e '
segundo plano, tratadas
com
· · ·d de pe /oS
indiferença e mf
enon a . ·ar.
do lnten ,
Prefeitos, notadamente
os
ses
.
que raramente recebtam us repas
se
rerem dia agora eram titu
lar
es
da
p
te
,
rogativa de elaborar o ma . 1·m ortan
iS . ~ . Aí
instrumento legal do MumCJPIO·
que
. .
estava a pnme
1ra gra nde mudança ve. · para os
a Lei Orgânica produzm
a
es·
readores: a igualdade en 0 s poder ,
tre
. a
o respeito que, doravante ermeana
P
relação entre eles e, no da mente, 0
ta
. ·zafortalecimento do seu 0 d r f1sca 11
P e
tinos
dor, até então, duv1'dasa e de mo
.
eria
resultados. Sim, agora O jOQO S
igual.
. sobretu·
Os Prefeitos ganharam
mw
to, d de
.
.
do fm
ance1ra
mente e em liberda e
I
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. a cid d
o~g
antzar
Própria vo - a e de acordo com a
caçao Tt" .
(possibilidade . ranstto e transporte
, de multar),· a municipa/ização d
. .
a saude c
, om a admtmstração
de todos
os posto · E
s, a ducação Infantil
e o Ensino ~
urbanizaçã ~ndame~taf,· a habitação, a
o, o meto amb.tente, entre
outros li
e
saram ·a odas ssas matérias passer entend .d
' as como de interesse local
,compeC ·
enctas do Município
Portanto
,
, conform
e entendimento do
art. 29 d C
·
quem ' ma .F· Poré m, Indubitavelmente
,
a~
Orgânicas ;anhou com as Leis
oram as C"amaras
Mu ·
ntcipais S
boa vontad. d empre dependentes da
sobreviv" e. o Exec ut'tvo para a própria
encta muit
as vezes funcionando em pr , ~
.
ecanos es
paços cedtdos pelas
Prefeitura (
Iat.tvos ti s no próprio pre'd.to,) os legis.
.
8em ma. veram a matar
emanctpação
.
ts do que E
o xecutivo que pas.
sou a ter
. muttos e
ncargos, como os já
menc!Onad
os.
A
Partir da d ,
de 1990, experirnentand
.
.ecada
.
o o dtretto d
e
. e mats autonomia
do Pode
r aufendo I.
. , tvres das ameaÇas dos p
refettos
g
' e com recursos
arantidos
. .
, as Câ
~
maras Muntctpais
Ortaleceram-se
Vante, sem m . Como exemplo, dorasas Com· edo
- de represa' f·tas di ver,
tssoes p
f
. arlamentares de
nquérito ~
oram tnst
r.
auradas para apuar desvios
"
Só de Pr,e+, ·abusos e escandalos
não
,
tettos
vede
também
como
readores e
gestores d
c
e recursos púb/ios, até ent ao, hom · ·
·
rnUntcipais
tztados. Secretários
P
assaram ser convocados
co
a
m frequên .
sobre as sua cta, para dar explicações
,
s Pastas /l ·
de ·
. ot uma epoca
Intenso .'b.
d
d
JU tio
da
s Prerrogat · ' e escobrimento
tvas, de desbravar a noviI

dade, testar os limites. Mas também
de alguns exageros. Muitas Leis
Orgânicas continham artigos que contrariavam os princípios da Carta da
República, como definir crimes e infrações político-administrativas, prevendo, inclusive, a punição. Vários dispositivos de Leis Orgânicas acabaram sendo
julgados inconstitucionais pelos
Tribunais de Justiça.
"O legislador deve estar atento às
mudanças da sociedade, aos novos
desafios e às futuras necessidades
da comunidade local..."

Incorporadas ao cotidiano dos municípios e corrigidos alguns equívocos, as
Leis Orgânicas fortaleceram os
Legislativos e deram ao Executivo, com
os cofres reabastecidos por novas
receitas, um poderoso instrumento de
dinamismo para atender as demandas
da sociedade, sem depender dos
favores e do bom relacionamento com
o Governo Federal. É de se dizer,
entretanto, que, mesmo com semelhante instrumento, nem todos os
municípios melhoraram a qualidade de
vida da população o quanto seria desejável. Pode-se dizer que, em alguns
casos, nem se registrou mudança significativa.
Contudo, vinte anos passaram-se desde
aquele momento histórico. Os limites
dos legislativos municipais chegaram,
em sua maioria, ao extremo, sobretudo
no tocante ao poder fiscalizador e legislativo. As prerrogativas de executar
consolidaram seu curso (nem sempre
da maneira desejável). Muita coisa

ficou por fazer, e outras representaram
retrocesso. Por exemplo, os municípios
cresceram em população, mas as verbas diminuíram em virtude, por exemplo, da perda da receita proveniente do
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - /VVC -,
em 1993 (EC n° 3, de 17/03/93). A crise
internacional de 2008 reduziu os
repasses de verbas oriundos do IPI aos
municípios. Houve um sério desequilíbrio no tocante às receitas e aos
encargos atuais o que faz com que seja
repensada a situação atual.
Além disso, atingido o ápice, a maioria
das Leis Orgânicas não acompanharam
a evolução dos tempos e ficaram defasadas em relação à Constituição
Federal, que já foi alterada por 58
Emendas, e cujos princípios devem ser
observados. Ficaram defasadas em
relação ao próprio crescimento dos
municípios, ao adensamento; às
mudanças climáticas súbitas, à impermeabilização do solo, ao limite alcançado pelas bacias hidrográficas, à contaminação dos recursos hídricos, ao
trânsito e defasadas, também, no que
se refere à pavimentação de estradas
para preparar um novo porvir
Olegislador deve estar atento às mudanças da sociedade, aos novos desafios e
às futuras necessidades da comunidade
focal, reformando o arcabouço legislativo, a fim de dar suporte aos novos e
ingentes desafios, nas áreas da Saúde,
do Transporte Coletivo, da Habitação, do
Urbanismo, do Meio Ambiente e de tudo
que mudou nesses 20 anos de vigên0

cia da Lei Orgânica do Município de
Belo Horizonte.
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Autonomia municipa\ no Brasi\:

uma traietória conturbada
Sandra Maria do
Nascimento Campos
Redatora

Omunicípio brasileiro

O processo de ocupação das
terras
brasileiras pelos portugues
es após o
descobrimento, no período
de 1500 a
1530, não se deu em con
formidade
com o modelo clássico de desenv
olvimento das instituições mu
nicipais,
segundo o qual a criação das
instâncias de poder local se rea
liza pela
necessidade de resolução
de problemas e conflitos enfrentados
por um
grupo social nascente. Marco
u-se, fundamentalmente, pela reprod
ução, no
litoral americano, da mesma
política de
ocupação por feitorias no lito
ral africano e no Oriente. Esse sistem
a caracterizava -se pelo predomínio
dos interesses da burguesia merca
ntil e portuária lusa, com vistas apenas
ao lucro
decorrente da comercializaçã
o de suas
mercadorias .
Portugal, por iniciativa exclus
iva, transplantou para a Colônia um
a imitação
da instituição já existente na
Europa há
séculos, tendo como base
a propriedade rural, e não a cidade.
Em virtude
das especificidades locais eda
evolução
social e econômica da
Colônia,
entretanto, alguns ajustes
nas instí-
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tuições transplantadas par
a o Brasil
tornaram-se necessárias. Os
estudiosos do assunto divergem, con
tudo, no
que se refere à motivação do
colonizador para promover tais ada
ptações:
para uns, a extensa área ter
ritorial do
País, por si só, explicaria
a necessidade; para outros, foram as
condições
locais que, de certa forma,
exigiram a
adoção de diferentes prá
ticas, desviando a direção tomada pel
as instituições e imprimindo nelas
um sentido A opç
- do poder
ão pela fragmentaçao
e uma atribuição distinta daq
d"nuela que
como forma de assegurar a depen e
possuíam na Metrópole.
.bilitar
cia da Colônia, acabou por
Os colonizadores rapidame
po~
~~
doS
nte perce- o fortale
cimento do papel po/itJCO
beram que a ausência de est
de
abilidade munic
. ·
séc
ulo
s
ípio
s
nos
pnm
e1r
os
e a grande mobilidade dos gru
pos, aliacolonização.
das à extensão territorial
juscom uma Foi ess
a lógica fragmentadora q~e
baixa circulação política e
·s
econômica,
. nia
tificou a cna
çao das Capita
comprometeriam o funcionam
f ma
ento dos
. d s de or
Hereditárias, orgamza
órgãos da superestrutura
a
política da
. d . . , I mas subm etíautônoma e m
JVJSJVe ,
Metrópole na Colônia. Daí,
os ajustes
, .
.
1
das
as
JmposJçoes do poder cen
considerados necessários
. tra ./cue urgentes
.
.
O Município, nos do1s pnm eJros se
para a resolução dos proble
de
mas relalos do período colom.a I, era detentor
cionados à administração
e/O
e à defesa
/. s p
largas prerrogativas po/JtJc
militar: a fragmentação do
a ' dênpoder e da
menos no plano local. Sua
autoridade, em lugar da cen
ind
epe
n no
tralização e
· d colonos
cia refletia a autonomia
unidade política em um ter
os
.
.
0
ritório com
1
primeiro século de vida mu
problemas de distâncias ins
mc
Jpa
·
se
uperáveis. fato
de os colonos encontra rem-
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desarn rados do
'Pa
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fazia corn
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C
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ole
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.
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•
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,.
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che
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governadores
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nia
tta s, revelando 0
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. .
JJm
tsctp/ina ao poder local e
de" . nd
eststência ,
ercida
~elos delegadoa ~entra/ização ex
le
po
'" ~ tolerân Cta. das a Metró
.
.
metros
de
ida
tor
au
s
ra
Pa
Polttanas
'd.
com a reb ta dos colonos
. , rnesrn 0 ~ . nand, e,,
uncto
0
9tap
estratéara neutr, 1. r o ricomo
tza
a
nado
s goverres que t . a sPouer do
dta
en
ern ~
. er desmesurado
. unção aa trre
s
tsen
nsabilidade e
Çao que a . ~ PoIh
dtstancia
va nassegura, . ao invalir~ u o i tes
uo
rn unte·
n egra/ pape/
C 1Palista a
pe
esem h
aonselhaos qua nd,o em denfeado pelos
e seu
sa, dentro
rnplo âmb ·t
reit
, dos dião
aç
de
'o
'
. os dos co'an
os
tnte
çados ou mal
P rpretados P ~ amea ia
e as autor
adres
ades, pelos
Plic , .e Pelas /e ·
rdas e inafacuavets. Essa Plents absu
de todas as
ldades rnu . . a Posse
;·
is
tpa
ntc
,
f d.
9arnenlO
, a tada ao a,a
riçõ
bu
atn
sendo . as
que foram
rnun · , Incorporada S, e, es
qu r1
ICtpi
e~ ueu aos
velhas c os a amplitude qu
e embra as
Nesse orn~nas tbéricas
Palista Penado, a expa·n sao municimar, ' d.Que se r,·tzera sob
gern 0
retudo, à
regime a '
Contr.
enações ou
centr.a ~Ie, foi rest ~s ?rd
1
pela ação
Hered~ 'Zadora ;masgtda Ca
pitan,·as
ttárias e riu,
os Governadores -

Capitanias, no
Gerais. O sistema de
ficiente. Isso
entanto, revelou-se ine
Metrópole que
provocou a reação da
as com o fim de
adotou diversas medid
na Colônia. A
promover a unificação
Municipaltdades
par dessa situação, as
vel influência na
de então tiveram inegá
e se ensaiava
organização política qu
no Brasil.
tex tos das
Ressalte-se que os
ões de leis, atos
Ordenações - compilaç
er sistemático,
e costumes, sem carát
oficialm ente remas nas quais estão
ídicas fixadas
gistradas as normas jur
em Portugal nos diversos reinados
s na Colônia.
sequer eram conhecido
o Município
É importante notar que
próprio Estado e
precedeu, no Brasil, o
da nação até os
constitui o fundamento
dias atuais.
autonomia dos
Abordar a trajetória da
à luz dos textos
Municípios, no Brasil,
s Constituições
das Ordenações e da
ste artigo. Com
até 1988 é o objeto de
das as normas
esse fim, serão analisa
tempo, sobre a
editadas nesse lapso de
e a prática no
matéria em questão,
os, nos termos
cottdiano dos Municípi
istrou.
em que a história a reg

Autonomia municipal

de direito e de fato

as
Independência,
a
Até
asil, regeram-se
Municipalidades, no Br
Afonsinas,
Ordenaço-es
pelas
nas, ao lado de uma
Manuelinas e Fi/ini
~
aptadora do dilegislação especial ad
à Colônia, bem
reito da Metrópole
o local ou especomo de uma legislaçã
cia/ para o Brasil.
m a ser ordenaPosteriormente, passara

, iniciando pela
das pelas Constituições
indo-se as de
Imperial de 1824, segu
46, 1967 e a
1891, 1934, 1937, 19
l de 1969.
Emenda Constituciona
la Constituição
Atua/mente, regem-se pe
em 1988.
da República promulgada
sil, de 1500 a
Tiveram vigência, no Bra
nsinas, que
1514, as Ordenações Afo
judiciária, das
tratavam da organização
ões da Igreja
competências, das relaç
cesso civil e
com o Estado e do pro
s Ordenações
comercial. Foram essa
s vereadores,
que criaram a figura do
ns bons ou
eleitos entre os "home
mar a Câmara
livres" epor eles, para for
mpetia o godo Conselho a quem co
ades e vilas. É
verno econômico das cid
s localtdades
sabido que, somente na
s, a categoria
que tivessem, pelo meno
régio, podiam
de vila, concedida por ato
municipais.
instalar-se as câmaras
u, no Brasil, o
De 1514 a 1603, vigoro
Ordenações
reg ime legal das
m o fim de que
Manuelinas, editadas co
ão do vultoso
fosse feita a compilaç
dificadores já
número de leis e atos mo
ções Afonsinas.
apresentados às Ordena
as, além de
As Ordenações Manuelin
atribuídas aos
manterem as funções
as funções
Municípios, estenderam
rindo-lhes mais
j udiciárias destes, confe
tomando cada
poder. Esse poderio foi
vez mais vulto.
tiveram vigênAs Ordenações Filipinas
1916, durante
cia no Brastl, de 1603 até
ol. Essas
ríodo do domínio espanh
0 pe
a atualização
Ordenações objetivaram
parsas editadas
das inúmeras regras es
1600. Foram as
no período de 1521 a
e estabeleceOrdenações filipinas qu
a estrutura de
ram, em 1603, a definitiv
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governo para os Munic
ípios, determinando os procedimentos
para a escolha
de juízes, vereadores
e procuradores,
bem como atribuições
e limitações dos
Conselhos quanto à ad
ministração, às
rendas públicas, à reg
ulamentação do
comércio e dos ofícios
e à participação
nas festas religiosas
. Estabeleceram,
também, um sistema
de controle mais
rigoroso , exigindo a pre
stação anual de
contas e a apresentaç
ão dos livros de
receita e despesa. Iss
o representou
uma redução efetiva
da autonomia
municipal.

"As pretensões exorbitan
tes e os
ímpetos de rebeldia das
Câmaras
refletiram durante muito
tempo o
estado social da Colônia,
com o
poder privado desafiando
o poder
público ..."
Este quadro manteve
-se até 1769,
quando, por obra do
Marquês do
Pombal, foi editada a
Lei da Boa Razão.
Essa Lei, sem revogar
as Ordenações
Filipinas, estabeleceu
novos critérios
para a interpretação,
integração e aplicação das normas jurídi
cas.
A Lei em questão vis
ava a combater
abusos cometidos quan
do da interpretação dos prece itos leg
ais, suprimindo
as opini ões e conserv
ando as soluções
do direito romano co
nforme a boa
razão . Ser conforme a
boa razão equivalia a corresponder ao
s princípios de
. ·
d1re
1to natura I e das gen t
es .
Na prática, a estrutur
a municipalista
vigente nesse período
não funcionava
bem em Portuga I
e, mw·to menos, nas
. tan d 8 ·1 A
terras d1s
tes o ras1 . sua atu
a-
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ção fazia-se em desa
cordo com o que
estava estabelecido
nas Ordenações,
cujos termos, come
ntários e jurisprudência eram de
sconhecidos, de
modo geral, em muita
s vilas.
Todavia, de uma mane
ira geral, é indiscutível o papel do
s conselhos e
câmaras, considerando
a amplitude de
suas competências e,
principalmente,
ante a quase inexistên
cia do poder do
Reino nas questões
imediatas das
localidades da Colôn
ia. É inegável o
seu prestígio político,
que possibilitava,
inclusive, a repres
entação contra
capitães-mores e gove
rnadores, de que
resultava, até mesmo,
o afastamento
destes de suas funções
.
As pretensões exorbita
ntes e os ímpe tos de rebeldia das Câ
maras refletiram
durante muito tempo o
estado social da
Colônia, com o pode
r privado desafiando o poder público
e contando com
a tolerância e, por veze
s, até o estímulo
da Coroa . Por período
bem longo de
tempo, autônomas, as
Câmaras exerceram imenso pode~ qu
e se desenvolveu
à margem dos textos
legais e, muitas
vezes, contra eles.
Era muito difíc il
conter essas manifes
tações do poder
privado em uma estru
tura cuja unidade
fundamental era o
extenso dom íni o
rural, caracterizada pe
la concentração
de poder nas mãos
de uma eli te
fundiária controladora
das Câmaras
Municipais.
Essa situação perdurou
até meados do
se,c. XV11, em razão do
isolamento em
que vivam os senhore
s rura is, livres ,
portanto, de um eleme
nto efetivo de
contraste de sua autor
idade .
No fin
al do séc. XVII e princ
ípio do séc.

XVIII, coincidindo com d scoberta e
a e
.d de
·
exploração das mm
as, a auton ad·" .
real na Co/am
a reforça-se extraor '
mo
nariamente . Ela na~o so, restigiou co
P
gentambém melhor apar
elhou seus a s
, d.
tes na Colôm.a. Alem
1550' recuou na
.
, C" aras dos se _
concessões fe1tas as
am
executoU 0
nhores rurais , bem .
~amo .
dução
código filipino, que Ja
previa a re
da autonomia municipa
l.
·1 e
Br
A trasladação da Co
rte para 0 as/rno
o melhor apare/hame t do gove
n
sua
fizeram com que este stendesse
e
autoridade sobre o tem·t ' ia bras/·Jeiro
ar
. .,. ·a O que se
com muito maior efIC
iencl ·
. um
assistiu , em decorre--nc · disso foi
la
' .d ão
trabalho perseverante d onso/1 aç
ec
etia
compram
do poder do Estado, o
que
. ·pa
evidentemente a auton ·a mumcl i.
oml . _.. do
Após a Independência,
a abdrcaçaopro0
trono por O. Pedro
I deslocou ntre
blema político, s1.tua d0 a disputa e
n
. res" ·
ntr
Metrópole e Co/am
a ou e e mte ·nases portugueses e bra .l "ros ass 1
s/ el ' . do
/ando a completa
trans terênc1a ;ato
poder para as ma~os do senhor
r no
rura l que deixava , as . de opera
sim ,
para
'
plano restr ito das mu · · a/idades
mclp
,. ia econo--mica,
projetar sua 1.mportan
c
.
t0 da a exten sãO
social e po llt, lca
pa ra
eríodo,
do Império. Durante
esse p rn o
adas co
diversas med1.das sa~
o tom
. ,·pa
.
fim de amp/1 ar as fun ~ mumc is,
çoes
·a do
no intuito de resgata
r a autonorn'
Mun icípio.
de 1824,
Promulgada, em 25 de
março . rnan· · ~ Bras ileira
a primeira ConstltU
içao
·zaçãO
tinha , em princ ípio,
a orga~urante
mu nicipa l que se tinha
formado Colônia
os séculos em que o p , tora
a1s
co(Tl·
de Portuga l, ou seja,
con t1·nuava a

°
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Petir aos , _
.
orgaos p f' .
tJvos lo ca1s. às CA
o lt/cos e adm.lmstra.
Qoverno ec;nô . amaras, portanto o
Ess
mico das .d
,
a Constitui C! ades e vilas.
tudo, a defmi
. çao
- reservara à Ie1,. conreadores que çao do número de vedas .
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CA
~ atnbuições
. . as amaras,
Çoe~ Policiais, d mu~IC!pais, das funent,m, de to"' a aplicação das rendas
at'b .
.
,
n Utções duasMas .particularidades
e
Ern deco " ~ umcípio.
rrenc,a d.
de 1828, fo . d.ISSO, em 7o de outubro
1
caráter em. e Ita da a Lei na 28 d
mente
, e
que cont·
. mha as bmente centra I.1zador,
.
rn un1c1·Pal no
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8ras11 E
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.
a, ISS!pou qual . ssa Lei, entretanrnp!Jação da ~uer possibilidade de
co
satnb · Amo_ era dese}ad U!Çoes das Câmaras,
s Cam
o.
~
aras~
Çoes
oram de I
um meramente ad c aradas corpora, ~ Vez, e f,'
mm,strativas, mais
ng,d
lcaram
ocontrole
. submetidas a um
exerc1do
Gerais, Pelos p
. pe1os Conselhos
e Pelo
residente d
tu _ Governo G
s e Província
nçoes admi · era/· Embora com
as delib
nlstrativas b
diam erações das c- em amplas,
C de conr,·
amaras depenonselhos
lrmação por a
Pod·
Gerais "'
P rte dos
/ . que
d Iam aIterá-! uas Pro vmc1as,
dISso
. , as de!ib as ou- revogá-las. Além
e'nter . eraçoes e
tu
Posição d
ram passíveis
ava .
e
recu
Ess , amda mais
rso, o que acens a restrição d , a sua fragilidade
etamb ,
e autonom.
.
ter' ern à mat, .
la estendeu'Zand
ena fina
·
tutela _o uma nova m nce!fa, carac0 Ja exercia
amfestação da
Ato A . a sobre 0 M .
todw dicional e . s umcípios.
Pr , la, abriu , ditado em 7834
/,,o"lncias rec a possibilidade de a;
un,cí .
uperarem 0
cou Pios. Com d . prestígio dos
G
u O, ISSO
.
overno M . na-o se venfiumc,·pa/ contmuou
.

.o

enfraquecido e sem autonomia. O cerceamento da autonomia municipal
nesse caso teve como principal fim o
fortalecimento das Províncias perante
o Governo Geral. Fortes e coesas, estas
estariam mais habilitadas a resistir à
supremacia do poder central. A concessão de maior autonomia aos
Municípios certamente não concorreria
para esse resultado, porque poria em
risco a homogeneidade da situação

estaduais estabelecessem as matérias
e os limites da competência do referido
ente, restringindo-lhe a autonomia que
preconizara. Essa situação prevaleceu
até a década de 30. Nesse período, o
Brasil já sonhava com a urbanização e,
embora ela tivesse sido promovida
timidamente em algumas regiões do
País, a economia ainda era acentuadamente rural, o que dificultava o andamento desse processo.
De 7930 a 7934, a desorientação, o

dominante na Província.

Juramento da Constituição de 189 7. {reprodução http/frede-impenal b/ogspotcom!

Já a Constituição de 7891 consagrou o
Federalismo e buscou, em seu art. 68,
assegurar a autonomia municipal.
Entretanto, ao vincular essa autonomia
a tudo o que dissesse respeito ao
"peculiar interesse" dos Municípios,
sem defini-lo o texto constitucional
acabou por deixar que as Constituições

desperdício e a ineficiência detectados
na administração municipal legiti·
maram a necessidade da tutela exercida pelos órgãos superiores. Para solucionar esses problemas foi criado o
Departamento das Municipalidades,
órgão estadual, a quem competia
exercer a extensa tutela que a legisla-

I
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20 anos da lei Orgânica de Be
lo Horizonte
Sandra Maria do Nascimento
Campos

Reunião de aprovação
do AI 5 pelo Conselh
o de Segurança Nacio
nal, 1968

(foto. Folha de S. Pau
lo)

Ção

em vigor outorgava
ao Governo
Estadual sobre a vid
a administrativa
dos Municípios. Ma
s isso não se fazia,
via de regra, com
a intenção de se
influenciar a admini
stração em sentido
benfazejo . O inter
esse maior dos
Estados não era de
ordem administrativa, mas eleitoral. A
política dos "coronéis" consistia, ne
sta reciprocidade:
troca de proveitos en
tre o poder público
progressivamente fo
rtalecido e a decadente influência so
cial dos chefes
locais, senhores de
terras, em função
do seu apoio eleito
ral aos candidatos
do governo do Estad
o - política que
comprometia profund
amente a autonomia dos Municípios.
A Constituição edita
da em 1934, no
entanto, pretendeu
garantir e ampliar a
autonomia municipa
l. Baseada no critério do peculiar
interesse, buscou
assegurar o princípio
da efetividade da
administração mun
icipal e o aumento
da receita dos Mun
icípios. Por outro
lado, conscientemen
te ou não, permitiu
aos Estados exerce
r, por meio dos
Departamentos de
Municipalidades,
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tutela administrativa
e política sobre as
comunas. A Carta
de 34, embora
tratasse minuciosam
ente da questão
organizacional dos
Municípios, encerrou essa contradição,
que prejudicou o
alcance de seus objet
ivos iniciais.
Posição explicitamen
te contrária ficou
evidenciada no tex
to da Constituição
de 1937, que se re
velou inequivocamente antimunicipa
lista: manteve o
Departamento das
Municipalidades,
reduziu a receita
dos Municípios e
suprimiu a efetivida
de dos prefeitos.
Culminou, nesse pe
ríodo, o sistema da
tutela, que era exer
cida, administrativamente, até sobre
os Estados, além
da intensificação do
controle, que passou a ser tanto pr
évio como ulterior
Esse regtm
· e vts
· ava a con,+en·
r po der
incontrolável ao ch
efe de governo, de
tal modo que ato
s comezinhos da
administração mun
icipal, depois de
longa peregrinação,
vinham a ser
decididos, em últim
a instância, por
despacho presidenc
ial. A centralização
política do Estado
Novo evidenciou a
completa anulaçã
o da autonomia

municipal.
.
atou, ern
Em 1946 a Constitw ~
ça
o resg . 'pios
,
. d Muntct
tese, a autonomta
,
os
~ ·ws e
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untclp
... e
da umao, a
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os e
"nfase.
sua emanct·paça~~ e, t atada com e
rd .possibilidade
Ela traz ainda a mova
ora
que
de intervenção feder I
a nos Estad.os NãO
desrespeitassem es
mJa.
sa autono
. . .. por
fosse o fato de essa const1tu1ça 0'
no
outro lado, ter cerce d0 a auto rnia
a
.
-- doS
.
ap
municipal, ao vm
cu 1ar a /1caçaoness
e
· · tutelando,
recursos muntc· tpa
Js,
·cl
'pioS
s
aspecto, as comun
as, 0 muni
pe
río
do
teriam experimen
tado um
áureo de conquista
s locais .
país
No período de 19
64 a 1970' 0 bado
:
viveu um quadro po I , · contur
tttco
dro,
golpe militar e d1.ta d
ura. Nesse quae-se
a autonomia mun . . I manteV
tclpa
vez
apenas nominalmen
·
a '
te . MaiS um
d e
tem-se a centra/1.za ~ do po er o
çao
iaS
enfraquecimento
norn
das auto
.
to
de
.
,
tocais, inclwnd
o a1 , o 1·mped1men
ca
da
participação do Mun . , ·0 na arre
tctpl
co
nção dos Estados e
da mao. As
.
.
0
qwstas dos Munlc.Jp, .
cu
!OS su mblrarn.rnia
temt'vel A/-5 dest1·tu
1·u-os de auton.o O
d ·
financeira, po/ít1.ca
e a mml·stratlva.
Presidente da Repu, · · ha o Poder
b/1ca tm .
os
de decretar o recess d feQISfa t·v
I
o os
ntre
federal estadual e
m
un
ici
pa
l
e,
e
,
e
outros, de interv .
tr nos Es.tadossem
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A Constituição de 19
67, com are
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dada 1
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,
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pendentes e vu/, e modo
Período
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,
Política c
eras executores da
absorvido
epnetr,a/.
t.
as pO Municipalismo foi
ais. Esse QUadro m
o Jt/cas
, govemamenquando, a Partir :ntem-se até 1985,

r.

;i~CJedade,
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~s.pro-constituinte, as
Próprio
P mun1c1palistas
e com
0
carát
rocesso con t' .
que er participativo s;tumte,_ . de
c culminou
e emocratJco,
constituição d com a edição da
_tdadã.
e 1988, a Constituição
E
quecorn a Consvtwção
d
. .
0
der Município s
e 88· por fim,
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petencta legisrattva
e
ta
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. .
Passa ' sobretudo P d e admmJs-

temas; legislar sobr~
er político.
0
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b,as1co
.'dade e o Sistema
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d do Estatuto
0
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aras Mu . .
s
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. .

Esse formato de Município, portanto, é
típico da organização político-administrativa brasileira, o que torna esse
modelo um dos mais fortes dos sistemas federativos do mundo.

Considerações finais
Camo se pode depreender, a autonomia
municipal recebeu tratamento diferen-

ciado desde o texto constitucional de
1891, em que foi mencionado pela
primeira vez, aos textos das Cartas
subsequentes, que a mantiveram,
mesmo que relativizada nos planos
político, administrativo e financeiro,
conforme os interesses dos governos
centrais, até que uma mudança de
mentalidade impulsionasse esses interesses na direção da construção de um
texto mais democrático, mais progressista, mais inovador, de que resultou a
Constituição de 88. Não que esta seja
perfeita, no que se refere à autonomia
concedida aos entes federativos. Ainda
há problemas a resolver, como o da
definição clara das competências dentro da Federação, que interferem na
autonomia dos níveis de poder, mas
que, em nenhuma hipótese, se equiparam aos já enfrentados, quando o
País viveu sob a vigência das
Constituições anteriores.
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20 anos da Lei Orgânica de Belo Horizonte

lei Orgânica de Belo Horizonte:

os desafios da reforma urbana
Patrícia Garcia
Gonçalves
Arquiteta
Produzir as próprias regras, por meio de
leis orgânicas, foi um dos primeiros
desafios enfrentados pelos municípios
brasileiros diante do municipalismo
trazido pela Constituição de 7988. Para
estar em sintonia com o ambiente
histórico e político no qual o País estava imerso, essas regras deveriam ser
promotoras da democracia e serem
construídas democraticamente. A elaboração das leis orgânicas simbolizou,
também, a consolidação do poder local
como capaz de traduzir os anseios e as
necessidades do cidadão e a valorização do Parlamento como palco da
democracia.
Em Belo Horizonte, a discussão da Lei
Orgânica Municipal contou com o
envolvimento de segmentos diversos
da sociedade civil e apresentou um
Poder Legislativo aberto à participação.
Passados 20 anos, compreender esse
momento da história da capital mineira
é inteirar-se do simbolismo e da aura
de esperança que o envolve. Revivê-lo
é dar-se conta de que o processo de
construção democrática não é linear,
mas repleto de contradições e frag-
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mentações.
Este artigo pretende contribuir para o
resgate dessa história por meio da
análise dos avanços obtidos sobre o
tema política urbana, à luz do ideário
da reforma urbana, na Lei Orgânica de
Belo Horizonte. Para tanto, pretende-se
identificar, durante a sua tramitação,
as propostas apresentadas sobre o
tema, a aceitabilidade e incorporação
destas ao texto final. A análise do processo de elaboração da Lei Orgânica de
Belo Horizonte permite compreender a
atuação parlamentar, as possibilidades

pode revelar as poss1
'b 11
.I 'dades de construção da democracia
· social. que as
Nao
se
pode,
porem,
_
/ ignorar polttf·
/.

de participação popular e as dificuldades
e resistências enfrentadas frente
às inovações.
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. de Belo
. sobre, o. tema
ca urbana na Lei Orgamca ntexto

Partindo-se da premissa de que espaço
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e sociedade relacionam-se dialeticamente, ou seja, de que alterar relações
espaciais significa alterar relações
soc1a1s
o tratamento legal
. . e Vice-versa,
.
conferido ao tema política urbana indica
d a disposição, pelo menos no texto,
e se construir uma cidade mais justa e
democrática.
Se a análise do processo permite compreender os avanços da democracia
política, a avaliação dos resultados
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Embora, desde 1963, a proposta de
reforma urbana tenha sido lançada em
um Congresso do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, foi a partir da iniciativa de setores da Igreja Católica
que surgiu o Movimento pela Reforma
Urbana 4·

economia, da crença na prevalência da
gestão sobre o planejamento de médio
e longo prazo e do confronto entre o
saber popular e o saber dos especialistas.

art.
seus habitantes , (BRASIL 7988, nova
· uma
182, caput). Nasce, assim,.
d Esse
.
I
da
clda
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. e., . a
.
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menta e de expansão urbana
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missão da propriedade à sua função
social,· o direito e o acesso aos benefí-

1988, art. 182, § 1o) e que a
urbana cumprirá sua funçao

cios urbanos para toda a população e a
gestão democrática da cidade por meio
da criação de canais de participação
direta da sociedade nos processos
decisórios (CARDOSO, 2003). Tais
princípios seriam implementados por
meio de vários instrumentos jurídicos e
tributários contidos na proposição, caracterizando um fortalecimento da regulação pública a respeito da ocupação
e uso do sofol.

quando atender as
, exig
· ênc1as oprie·
contidas. A funçao
- soei·ai. da fada
pr ao

A proposta de Emenda Popular pela
Reforma Urbana à Constituição6 trouxe

No início dos anos 80, foi criada a
Articulação Nacional do Solo Urbano ANSUR - com a finalidade de assessorar os movimentos existentes e de
elaborar uma plataforma que sintetizasse suas principais demandas,
viabilizando sua unificação. Foi essa a
raiz do Movimento Nacional pela
Reforma Urbana (MARICA TO, 1994).
Porém, como ressalta Costa (1988), foi
com a convocação da Assembleia
Nacional Constituinte que a luta pela
reforma urbana configurou-se como
movimento nacional ao envolver várias
entidades profissionais, sindicais e
movimentos populares na elaboração
de proposta de emenda à Constituição5.
Essa aproximação entre universidades
e movimentos populares deu-se em um
ambiente em que a sociologia urbana
marxista predominava no
meio
acadêmico (CARDOSO, 1997).

Algumas das propostas contidas na
Emenda Popular foram incorporadas ao
texto constitucional em um Capítulo,
contendo dois artigos, dedicado à
política urbanaB.

O Movimento Nacional pela Reforma

O primeiro artigo desse Capítulo esta-

Urbana nasceu, portanto, da união de
diversos movimentos sociais na luta
contra o Estado autoritário e refém da

belece que a política de desenvolvimento urbano objetiva "ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de

como princípios gerais: a responsabili-

r.
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4 A partir do final dos anos 70, setores da Igreja Católica ligados à Comissão Pastoral da Terra_ CPT _objetivavam unificar as numerosas lutas urbanas p
qu_e emergiram nas grandes crdades brasrlerras em um único movimento {MARICATO, 1994).
.
de Arquite;o;
ontuais

SENG~

5 ·O movrmento começa no Rro de Janerro, onde um grupo de entrdades- entre outras, ANSUR [Associação Nacional do Solo Urbano), IAB {lnstr;uto Assocraçoe
da Brasrl). IPPUR llnstrtuto de Pesqursa e PlaneJamento Urbana e Regronai).SARJ {Sindicato de Arquitetos da Rio de Janeiro), FAMERJ {Federaçao :reconclulda va
de Moradores da Ara deJanerro).
{Srndrcato de Engenherros do Rro de Janeiro)- elabora núcleo da proposta, que antes mesmo de s p. 881: es
ag 1utrna ndo forças, prr ncr paI mente em Sao Paul o, e rncorpora os setores do mov1menta popular que0 1utavam por terra e moradia" {CARo OSO, 199 ; de entrdad
6
A Emenda
Popular pela Reforma
Urbana for
entregue ao: 994).
Congresso
regionais
e locars
a proposrçao
IMARICATO,
. Nacronal com cerca de 150.000 assinaturas_ seis entidades nacionars e dezena7arma Urbana.

as~naram

1

7
Durante
a tramrtaçao
da Emenda
Constrturçao o Movrmento
Nacional pela Reforma Urbana organiza primeiro Fórum Nacional de. Ref
que
aconteceu_
em outubro
de 1988 Popular
[GRAZIA,a 2003).
.
. ai ver cast
(1988).
0
aPara uma analrse comparatrva entre a que for proposta pelo Movrmento Nacional pela Reforma Urbana e que foi incorporado ao texto constrtucron '
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este e emitir parecer sobre o projeto e
as emendas a ele apresentadas. Foram
criadas ainda Comissões Temáticas72
com a atribuição de subsidiar o trabalho de elaboração do anteprojeto.
Também ficou determinado que cada
Bancada deveria eleger líderes e vicelíderes que comporiam um Colégio de
Líderes específico para os trabalhos da
Lei Orgânica (CÂMARA MUNICIPAL DE
BELO HORIZONTE, 7989a).
Oprocesso legislativo proposto deveria
seguir o seguinte fluxo: as Comissões
Temáticas receberiam sugestões e
realizariam audiências públicas de
modo a encaminhar subsídios para os

númer~

trabalhos a serem realizados pela
Comissão Especial; o Relator da
Comissão Especial, com base no materia/ encaminhado, elaboraria um
anteprojeto da Lei Orgânica, a ser publicado. Abrir-se-ia, em seguida, um
prazo para apresentação de emendas.
A Comissão Especial apreciaria o
anteprojeto e as emendas e, somente
então, o Relator elaboraria o projeto da
Lei Orgânica propriamente dito, que
deveria ser publicado. A partir desse
momento, teria início a tramitação do
referido Projeto, cuja discussão e votação aconteceria em dois turnos. A
seguir, abrir-se-ia prazo para apresen-
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Pode_r~s~
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e
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elaboração do Plano Diretor de Belo
Horizonte. Oofício de encaminhamento
do documento ressaltou que "do mesmo
poderão ser extraídos subsídios valiosos para a Lei Orgânica, no que diz
respeito à política urbana do Município"
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 1989d).
A Comissão Temática de Política Urbana
e Meio Ambiente15 , cuja atuação é
objeto deste artigo, deliberou por
realizar plenárias populares16, juntamente com a Comissão de Habitação11,
em cada uma das regionais do
Município. Tais reuniões tiveram o
objetivo de informar a população sobre
o processo de elaboração da Lei

"A determinação do plano diretor
como instrumento central da
re torma ur bana pareceu ter s1'd o a
estratégia para protelar discussões
que explicitassem interesses
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em cada Plenária. Várias sugestões
apresentadas referiam-se aos princípios da reforma urbana - função social
da propriedade e gestão democrática.
Assim, !PTU progressivo no tempo,
aproveitamento de lotes vagos, desapropriação de "latifúndios urbanos",
urbanização de áreas precárias, democratização de serviços urbanos, regularização fundiária, proteção de áreas
verdes e criação de conselhos populares deliberativos, encontravam-se
entre as demandas defendidas pelos
participantes (CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE, 1989c).
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Metropolitana (CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE, 1989c).
João Bosco Senra, então Vereador e
Coordenador da Comissão Temática de
Política Urbana e Meio Ambiente,
relembra, em entrevista, esse processo:

Foi uma comissão que trabalhou
para além do espaço da Câmara
Municipal Nós fizemos vários seminários, várias reuniões articuladas
com o Instituto dos Arquitetos, com
o Sindicato dos Engenheiros, com
as entidades ambientalistas, com
os setores de ciência e tecnologia,
com a área do patrimônio. A gente
pôde trazer para a lei Orgânica de
Belo Horizonte, os conceitos debati:
dos quando do processo de elaboração da Constituição Federal, no
caso da reforma urbana (SENRA,
2007}.

Concluindo seus trabalhos, a Comissão
Temática de Política Urbana, como
todas as demais Comissões Temáticas,
encaminhou à Comissão Especial uma
proposta para o tema que lhe competia
discutir. Anexado à proposta, um
relatório contendo dados referentes à
participação da sociedade nas reuniões

e debates realizados 79.
No que se refere à política urbana, a
proposta, além de traçar o objetivo e as
diretrizes da política de desenvolvimenta urbano e de reiterar o papel
central do Plano Diretor, previa a instituição do Conselho Municipal de
Política Urbana20 ; determinava como
instrumentos do desenvolvimento urbano, o planejamento urbano21, instrumentos tributários, financeiros22, jurídicos23 e de regularização fundiária,·
detalhava alguns desses instrumentos
e também definia o conteúdo do Plano
Diretor. Havia, igualmente, um artigo
específico que determinava que o direito de propriedade não pressupunha o
direito de construir, que deveria ser
autorizado pelo Poder Público (CÂMARA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,
1989e).
A proposta da Comissão Temática de
Política Urbana mostrava-se bastante
avançada ao mencionar e detalhar
instrumentos não citados na
Constituição Federal. Nota-se um
empenho em efetivar os princípios da
reforma urbana e em retomar pontos
derrotados da emenda popular à
Constituição.
A par das propostas

comun!tanas~

apresentadas

, .
o Relator
pelas Comissões Temat1cas,
· 124 elaborou
da Comissão Especla
_ d doeu·0
Anteproj eto. Na apresentaçao 0 àS
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1
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dades decorrentes da "Pouca -ouBelo
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a
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I

19 Parti ciparam das discussões da Comissão Temática de Política
.
.
. ia I. 61 associaçodO
e populares. 4 entidades sindicais. 4 órgãos t, . Urba/na e Mero Ambrente, conforme Relatório encaminhado à Comrssao Espec epresentantes·es
Executrvo (CAMARA
BELO HORIZONTE,
e ou publrcos, 5 entrdades ecológicas, além de vereadores, deputados e r
, amo.
20 A proposta da Comrssao Tematrca de Política Urbana e Meio
.
..
• le iado auton ELO
composto por representantes do poder público e das
defrnra o_ Conselho Municipal de Política Urbana como
DE B
HORIZONTE, 1989e). .
e representaçao dos setores organizados da sociedade (CAMARA
, ARA
21 Constrturam o planeJamento urbano: plano diretor arcela
.
• ticas (CAM
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1989e).
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.
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taxa deurbanrzaçao e de frscalrzação, alíquota diferenciada pa
frscars, fundos destinados ao desenvolvimento urbano, contng Iç
. oe
23 Os mstrumentos iurídicos mencionados eram· de
ra eterrenos mdivisos (CÂMARA MUNICIPAL DE BELOHORIZD NTE. 19B e ·- ; reg rstr a·
direito real de concessão de uso;
por mteresse social ou utilidade pública; servidão administrativa;
'urbanísll' ,
reurbanrzaçao consorcra_da, usucapião especial (CÂMARA
de construrr; parcelamento, edificação ou utilização compu lsónos; reqursrç 0
24 ORelator da Com1ssao Especial foi 0 Vereador
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Vista aérea do Complexo da Lagoinha (foto Gustavo Araújo)

sobre a transferência do direito de
Planeja
menta e na
rn as (CÂMARA
execução de prograMUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE
Com . , 1989f).
0 mst
.
rumento
fo ram citad
s de planeJamento
.
fação d os. o Plano Diretor a I .
, egrseParcel
d
osolo, de . ~menta, ocupação e uso
ed1f1caç-oes e de posturas· a
·
/eQls/ação
r
,
'man .
.
Cl~fmeme o IP celra e tributária (espetnbuição de TU progressivo e a condo d.reito d melhoria)·' a transferência
1
ou edifica:-construir; o parcelamento
ao_ compulsórios; a concessão do d_
1re1to
d
rea 1de uso; a servidão
a minist~at .
t b
o
·
va
Propriaçã0 ' . om amento,· a desa· ou utilidade Púb!" por mteresse soc1al
desenvolvlca
· e os~un dos destinados ao
~oram ap lmento urbano. A seguir.
.
resentadas diretrizes
a serem,

1

observadas na promoção do desenvolvimento urbano: ordenação do crescimento da cidade; contenção da concentração urbana,· indução à ocupação do
solo ocioso ou subutilizado; adensamento condicionado à disponibilidade de equipamentos urbanos e
comunitários,· urbanização, regularização e titulação das áreas ocupadas por
população de baixa renda,· proteção e
recuperação de meio ambiente e do
patrimônio histórico e cultural, garantia
de acessibilidade ao portador de deficiência {CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 19B9f).
Os artigos seguintes detalharam o que
deveria ser previsto no Plano Diretor e
apresentaram um sucinto regramento

construir.
Tratando-se de realização da reforma
urbana, o Anteprojeto mostrou-se bem
mais tímido do que a proposta apresentada pela Comissão Temática de Política
Urbana, embora representasse importantes avanços na direção da democratização do espaço urbano.
A ele, foram apresentadas 776 emendas, várias delas incidindo sobre dispositivos constantes da Seção referente à política urbana, muitas tentando
inserir propostas da Comissão Temática
de Política Urbana não contempladas
no texto do Anteprojeto. Apesar das
emendas, ao se comparar o Anteprojeto
e o Projeto, observa-se que foram míni-
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mas as alterações feitas ao primeiro na
Seção referente à política urbana
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 7989g).
Publicado o Projeto, em primeiro turno
foram apresentadas 554 emendas, das
quais 75 foram de iniciativa popular 25.
Todos os vereadores, sem exceção,
foram autores de emendas (CÂMARA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,
7990a).
Entre as emendas populares apresentadas, cabe destacar uma delas,
coordenada conjuntamente pela
Associação dos Moradores de Aluguel impacto ambiental e social, quando
de Belo Horizonte - AMABEL -, alguma obra ou atividade ameaçasse a
Articulação Nacional do Solo Urbano - saúde ou o bem-estar da população ou
ANSUR - e Federação das Associações quando potencialmente pudesse causar
dos Moradores de Bairros, Vilas e degradação ao meio ambiente
Favelas de Belo Horizonte - FAMOBH -, (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE, 799Gb).
que reescreveu toda a Seção que tratava da política urbana. Embora, em
"Um parlamento engajado e
muitos pontos, a proposta apenas
envolvido com os dilemas urbanos
atribuía uma nova redação a vários
pareceu nascer. Ao mesmo tempo,
dispositivos já tratados no Projeto, trao sonho de construção de uma
zia algumas novidades como: o imposto
cidade mais democrática começou
sobre a valorização imobiliária,· o direia ganhar forma."
to de preferência na aquisição de
imóveis urbanos,· a participação, com
poderes deliberativos, da sociedade Em segundo turno, mais 116 emendas
civil organizada, no planejamento e na foram apresentadas. Comparando-se o
execução da política urbana, e das texto do Projeto com o texto aprovado
t I
comunidades interessadas, quando a e a ua men te em VIgor
· 26 observam-se
execução de alguma medida pudesse pequenas inserções. Entre essas,
atingi-las diretamente; a obrigatorie- merece destaque a previsão contida no
dade de elaboração de relatório de art. 787, que determina que "o município, sobre toda edificação cuja implan-
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.
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Tal
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.
• .
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26 Vale ressaltar que o art. 191 da Le1 Orgamca, referente a transferenc1a do d1re1to de construir, foi alterado pela Emenda à Le1 Orgamca n
4
Emenda, entre outras modificações ao instrumento, estabeleceu o limite máximo de recepção da transferência do direito de construir.
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menta urbano. Consequentemente,
ambos passam a assumir novas responsabilidades democráticas. O primeiro,
por configurar-se essencialmente como
espaço de realização da democracia
política, carrega a incumbência de promover o debate de forma aberta, transparente e inclusiva. O segundo, por
caracterizar-se como instrumento de
mudança e de promoção da democracia
social, tem a responsabilidade de comprometer-se com os ideais de reforma
urbana e de garantir-lhes efetividade.
Conquistas significativas foram
Igualmente, a Vereadora Neusinha empreendidas na Lei Orgânica no que
Santos, na época Coordenadora da se refere à política urbana e foram,
Comissão Temática de Habitação, ao posteriormente, reforçadas pelo Plano
Diretor e pela Lei de Parcelamento,
ser entrevistada, destaca que:
Ocupação e Uso do Solo de Belo
Todo o processo de elaboração da
Horizonte. A Câmara Municipal de Belo
lei Orgânica, pelo próprio momento
Horizonte teve um papel importante na
em que se dava, em um ambiente
discussão e na elaboração de todos
nacional de esperança na redemoesses documentos legais. Portanto,
cratização recém-conquistada,
essas experiências, ainda que ponensejou uma grande efervescência
tuais, marcam positivamente a história
de ideias e uma enorme vontade de
do planejamento urbano e do
transformação da sociedade
Parlamento em Belo Horizonte.
Pode-se, porém, notar as dificuldades
(SANTOS, 2008).
do Poder Legislativo e do planejamento
Pluralidade e diversidade, discussão e urbano perante a responsabilidade de
exposição, tentativa de redefinição da contribuir para o processo de construrepresentação e de resgate da política ção da democracia política e social
são experiências percebidas no pro- Assim, se alguns avanços democráticesso de discussão e elaboração da Lei cos foram obtidos na discussão das
questões urbanas e na forma de funcioOrgânica em Belo Horizonte.
namento do Poder Legislativo, estes se
mostram limitados por permanências.
Consideracões finais
A
efetivação da reforma urbana pela
Oprocesso d~ (re)democratização, que
via do planejamento urbano, que priviganha força no País, a partir de meados
legia, por sua vez, o Plano Diretor, é
dos anos 80, descortina novos cenários
uma construção desafiadora e parapara o Poder Legislativo, principalmente municipal, e para 0 planeJa65
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doxa/. Não é tarefa simples romper com
interesses bem articulados e ideias
introjetadas na sociedade e no imaginário coletivo, como o direito irrestrito à propriedade. Assim, observam-se,
na discussão da Lei Orgânica, os obstáculos à instituição da outorga onerosa do direito de construir e do parcelamento, edificação e utilização compulsórios e seus desdobramentos, em
uma clara demonstração dos interesses
contrá-rios à aplicação do princípio da
função social da propriedade. Vinte
anos depois e após várias tentativas
ainda não foi possível instituir tais
instrumentos em Belo Horizonte.
Por sua vez, a democracia representativa padece de problemas estruturais.
Ao representar a sociedade, o
Parlamento acaba refletindo suas
assimetrias e distorções e contribuindo
para cristalizá-/as. Soma-se a isso, a
permanência de uma forma restrita de
compreender-se a política, reduzindo-a,
quando muito, à simples negociação e

gestão de conflitos previamente instituídos.
Ouanto aos princípios, diretrizes e
instrumentos estabelecidos na Lei
Orgânica com a finalidade de possibilitar um espaço urbano mais democrático
deve-se avaliar o quanto foram capazes
de desdobrar-se em conquistas mais
efetivas. Cabe ponderar que instrumentos jurídicos, por mais avançados e
virtuosos, são insuficientes para promover alterações profundas em uma
cultura política enraizada em velhos
princípios de interpretação legal. Isso
significa que se os instrumentos estabelecidos pela Constituição de 1988 e
pela Lei Orgânica não estiverem submetidos a um novo marco conceitual,
serão utilizados para atender a interesses bem diferentes, provavelmente
contrários, aos pretendidos com a sua
incorporação no universo jurídico.
Diante de todas essas limitações, resta
a certeza de que a mobilização e a luta
pela reforma urbana estão longe de
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Ademocracia em Belo Horizonte:

discutindo arelacão entre
representação eparticipação
I

Henrique Gomes
de Miranda
Consultor Legislativo
Mas penso que a centralização
administrativa [dos interesses
municipais] serve somente para
enfraquecer os povos que a ela se
submetem, pois ela tende, constantemente, a diminuir entre eles o
espfrito de cidadania. Éverdade que
a centralização consegue reunir em
determinada época e em um dado
lugar todas as forças disponíveis da
nação, mas impede a reprodução
destas forças. Ela faz a nação triunfar no dia do combate e diminui o
seu poder com o passar do tempo.
Ela pode, portanto, contribuir admiravelmente para a grandeza efêmera
de um homem, mas de forma alguma para a prosperidade permanente
de um povo. (Aiexis de Tocqueville.
Democracia na América, 1835)

Alguns pressupostos
democráticos
O trecho acima compõe uma bela defesa da "descentralização administrativa" (ou político-administrativa, traduzindo nos termos constitucionalistas
atuais) e de seus efeitos democrati-

68

zantes, fomentadores da ação popular
no processo político. É interessante
notar como um texto de reflexão política, publicado em 1835, há mais de 150
anos, no alvorecer da democracia moderna, possui forte relação com outro
texto, esse legal, promulgado precisamente em 21 de março de 1990, a Lei
Orgânica do Município de Belo
Horizonte - LOMBH. A título de ilustração inicial, leiamos o preâmbulo dessa
Let~ verdadeira encarnação do espírito
democrático habilmente anunciado por
Tocquevil/e:
"Nós, representantes do povo de
Belo Horizonte, investidos pela
Constituição da República na
atribuição de elaborar a lei basilar

da ordem municipal autônoma e
democrática, que, fundada no
império de justiça social e na participação direta da sociedade civil,

instrumentalize a descentralização
e a desconcentração do poder
político, como forma de assegurar
ao cidadão o controle do seu exercício, o acesso de todos à cidadania
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Horizonte e da imple
mentação de
"instituições
híbridas",
que
"envolvem um partil
hamento de
processos deliberativ
os entre atores
estatais
e
sociais''3.
Posteriormente, defende
r-se-á que o
fortalecimento da Câma
ra Municipal
de Belo Horizonte - CM
BH - nas suas
relações com a Prefe
itura deve se
desenvolver, inclusive,
pela institucionalização de novos cana
is de participa ção no processo legislativo
, pelos quais
os cidadãos não apenas
vocalizam as
suas demandas (como
no modelo de
oitiva da audiência públic
a, previsto no
§ 2° do art. 48 do Re
gimento Interno da
CMBH), mas também são
incentivados
pelo desenho institucio
nal a discuti-las
num processo mais int
erativo, rumo a
um consenso possível ref
erente a marcos regulatórios do Mu
nicípio.
Em consonância com
esse raciocínio,
este ensaio parte do
seguinte pressuposto teórico e prá
tico, enunciado
pela professora Fátima
Anastasia:

O desafio com que se def
rontam,
hoje, a teoria e prática da
democracia é o de transformá-la
em jogo
interativo, jogado em co
ntextos
decisórios contínuos e em
múltiplas
arenas. (ANASTASIA, 2002
)4
Entende-se também qu
e o processo de
descentralização do po
der político pela
organização federativ
a do Estado
brasileiro constitui-se
num requisito
importante para que
se aprofunde a
democracia brasileira pe
la experiência

participativa local, que
pode propiciar
mecanismos instituciona
is mais intera tivos (entre os cidadãos
e entre estes e
as comissões parlame
ntares e ve readores), em contexto
s contínuos de
decisão (o que reque
r a articulação
desses contextos no
planejamento
municipal) e em divers
as arenas (os
cidadãos interagem com
seus representantes não apenas
na arena eleitoral, mas entre as eleiçõ
es; não apenas
na arena administrativa
, mas também
na arena parlamentar, de
forma institucionalizada).

"... embora a democracia
representativa seja a forma
mais
viável pela qual os povos mo
dernos
organizam o seu poder políti
co, ela
pode e deve ser fortalecida
pela
democracia participativa."
A seguir, serão apres
entados alguns
estudos sobre a democra
cia participativa no Brasil e em
Belo Horizonte,
diferenciando as varieda
des de "instituições participativas
" e seus efeitos
na gestão municipal.
Posteriormente,
analisar-se-á o significa
tivo processo
de desenvolvimento ins
titucional da
CMBH, argumentando a
importância de
se institucionalizar em
mecanismos de
participação na arena
parlamentar,
como forma de permitir
aos cidadãos
organizados vocalizar sua
s demandas e
pontos de vista em um
processo interativo, exercendo um
papel maior no
processo legislativo e co
mplementando
as intransferíveis atribu
ições dos ve-
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os em
~ sua
assessorados tecnicam
ente, tera 0 a
·
base informacwn
1 da para
al amp l"a
. efe,.
deliberação poiJtJca ca d vez maiS
a
tiva e representativa .

A infraestrutura instit
uc
na I de participação popu:o~
a
.
· ·zaca.. 0
no Brasil: sua tn
teno
n
em Belo Horizonte e seus·
efeitos na gestão do
Município
.
pio

Primeiramente, vale rep duZJr o am
ro
. . ção
. . .
quadro ms
t1tucwna 1 de partJcJpa
tespolítica no Brasil, traça
do pelo pro ·da
sor Leonardo Avritzer, pa em segu 1 ,
ra,
. ·orianalisar a forma como
ele se _mten.
zou no Município de 8 I0 Honzonte.
e

"O Brasil se transformou ao longo
.
do século XX de um pai,S de baixa
. .
propensão assoc1a
twa e Poucas for" ·
.
. " d populaçao
mas de part1c1p
açao a
de baixa renda (. ..), em um dos
,.
,
de
países com o ma10r
numer 0 pradtl·
.. .
cas part1c
1pat1vas. O surgimento o
. . . em porto
orcamento part1c
1patwo
.
" de atores
Alegre despertou atençao
do norte e do sul so bre as novas
. ~
formas de partic1p
açao ger adas pelAa
0
democratizacão brasileira
(... ).
.
mesmo tempo em que 0 0 rcamento
,
.
p to Alegre
participativo surgiU
em or
· de 170
e se estendeu para maiS
.
cidades (...) surguam tam bém duas
.outras formas adicionai.S de partiCI·
_
pacão no Brasi.l democra'fc1o resu 1
tan·tes do processo const ·tuinte e
l

3 AVRIT~ER. Leonardo e
Belo Honzonte: Ed. UFM PEREIRA. Maria de Lourdes Dolabela. Dem
G. março . 2005, p. 16.
ocracia Participação e Ins
tituições Híbridas. In: "Te
4 ANASTASIA. Maria de
oria &Sociedade" . Núme
Fátima . Teoria Democrátic
ro Especial.
a e o Novo lnstitucionalis
mo. Caderno de Ciências
Social. No11. v. 8. Belo
Horizonte. dez. 2002. P·
3l.
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sua posterior r
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conselh
os de p r . as surgiram
o lflc
corno res I
u tado da L .1 Orgânica da
~
Saúde (lOS)
tência social
sis
as
da
e
(LOAS)
lt
res
o
e, com
do capítulo das Polít. urbau ado
ICas
do Processo
constitu·lOte e s nas
ua regulamentacão
ern 2001
através d0 Estatuto •da
C.Idade
.
, comecara
durante a . . · m a proliferar
1
a década os assim
charnad os u tJm
ND J
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.·
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onos em todas as
Cidades c
t es Aom. mais de 20 .000 habiant
.
. ss,m tem hOJe
no país o
qlle Pod as, m os .
em
.
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'
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Pa
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·
A
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. , vntzer . propõe 0
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,
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.
Por um d. omma
' P.
. - en · . dor comum:
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s
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a_ aos da SOCi· edade civil
r1
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b
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Ba Stc. arne aç
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,.
a
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nte
fie ·
s mstJtwções par'Pativas"
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Por três de Po
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rn a Av .senhas ms
na '
tJt
ent ntzer:

stitucional "de
1° - O desenho in
ste, há livre
baixo para cima": ne
adãos no proentrada de todos os cid
tâncias parcesso participativo e as ins
o constituídas
ticipativas de decisão sã
r exemplo, a
de "baixo para cima" (po
os e consepopulação elege delegad
Entretanto,
lheiros para deliberação).
Avritzer, afircomo ressalva o próprio
assenta mais
mar que esse desenho se
ampliada não
na participação mais
iniciativa do
significa minimizar a
instituição
Estado em implantar tal
plo maior é o
participativa, cujo exem
Orçamento Participativo.
stitucional de
2° - O desenho in
formato, o
partilha de poder: neste
lhado através
poder de decisão é parti
instituição em
da constituição de uma
da sociedade
que agentes estatais e
mente. Esse
civil participam simultanea
resentativa é
tipo de instituição rep
nselhos de
exemplificado pelos co
políticas setoriais.
nal de rati3° - Odesenho institucio
último deseficação pública: neste
dade civil são
nho, os agentes da socie
blicamente o
chamados a referendar pu
al não participrocesso decisório, do qu
-se aqui da
pam desde o início. Trata
os Diretores
experiência dos Plan
Municipais.7
instituição
Entretanto, o sucesso da
peito ao se~
participativa não diz res
mente, mas a
desenho institucional so

lam desenho
"maneira como se articu
da sociedade
institucional, organização
implementar
civil e vontade política de
(AVRITZER,
desenhos participa tivos"
uir as conclu2008) 8. Veremos a seg
ao desempe sões de Avritzer quanto
participativas
nho dessas instituições
s cidades de
em estudo comparativo na
, Porto Alegre
Belo Horizonte, São Paulo
te, analisaree Salvador Posteriormen
o Orçamento
mos mais especificamente
os Municipais
Participativo e os Conselh
de Belo Horizonte.
respeito ao
Primeiramente, no que diz
OP - , como
Orçamento Participativobaixo para
desenho institucional "de
nta que a
cima ': Avritzer argume
é a de Porto
experiência mais exitosa
o desenho
Alegre. Nesse Município,
mocrático do
institucional aberto e de
la tradição
OP foi potencializado pe
de porto-aleorganizativa da socieda
movimentos
grense, especialmente, os
anos 1950, e
comunitários, ainda nos
potencializar
pela vontade política de
cipação. O
tal mecanismo de parti
s lideranças
ingresso de importante
e a sua intecomunitárias na Prefeitura
de Relações
gração à Coordenação
am que se
Comunitárias (CRC) permitir
r das regiões.
concretizasse o OPa parti
contro entre
Houve, então, um forte en
de política,
sociedade civil e socieda
institucional
que fomentou o desenho
do OP porto-alegrense.
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o

caso do
de Belo Horizonte, segundo Avritzer,OPnão
foi muito diferente do
caso de Porto Alegre, embora tenha-se
desenvolvido com pouco menos de
dinamismo institucional. Primeiro, a
formação de movimentos comunitários
fortes em Belo Horizonte foi posterior à
de Porto Alegre, mobilizados no começo
da redemocratização brasileira, na
segunda metade da década de 1970.
Embora as forças políticas que inicialmente lançaram o OP, congregadas no
Partido dos Trabalhadores - PT, chegassem à Prefeitura de Belo Horizonte
em 1993,
do PT belo-horizontino
não
havia dentro
um consenso
tão forte como

havia no PT porto-alegrense, quanto a
mecanismos participativos de governo 9_
O OP de Belo Horizonte, embora tenha
resultado num desenho institucional
um pouco ma1s· +rraco (m81s· centra I·1zado
pelo
Estado} do que
o de
Porto Alegre,
fot~ entretanto,
muito
exitoso
no seu

aspecto distributivo. Ainda comparando
o OP belo-horizontino com o portoa/egrense, os autores Neimar Duarte
Azevedo e Maria Auxiliadora Gomes
argumentam que a ausência de um
Conselho do Orçamento Participativo
no desenho institucional de Belo
Horizonte diminui a autonomia do
cidadão na coordenação do OP,
aumentando o controle pelo Executivo,
encarregado por sua coordenação. Por
outro lado, Belo Horizonte tem o mérito

ressalt~
Poht~ea

de descentralizar o processo decisório

do OP Regional e de inseri-/o no planejamento do Município, como veremos
mais adiante lO _
Para fins de constatação geral pelo

nistração. Terceiro,
. forma
. 0 OP em São
Paulo
não se constttutU
. 1 para
. . como pnnctpa
. . _ de bens públtcos ndode redistnbutçao

a população pobre da Cidade, smeuíto
.
· ntos com
lhe destinados mvesttme
inferiores, quan d comparados
.
(como

°

método comparativo, Avritzer analisa o
O
p em São AauIo, que teve, bastca·
mente, três características. Primeiro,

outras políticas redistributiVaS
_ carente ). r,o r
0
bolsas para a popu1açao . .
são

seguiu uma lógica de organização
muito próxima à do OP de Porto Alegre,
com a realização de assemb/eias

outro lado, a soc1e
rte em
. dade ctvtf ,em
Paulo não fo1. sur!C!en
+. . temente ,o asse
toda a Cidade para que 0 OP se. tom

regionais e a eleição de um conselho.
Entretanto, e essa é a segunda característica, o OP teve baixa importância política na administração Marta
S I
. nao
- sen do mtegrado
.
up 1cy,
de forma
significativa no planejamento maior do
Município, como foi em Belo Horizonte,
ficando a cargo de um grupo mais
especializado na participação política,
porem
ISolado
na admi' re1ativamente
·
·

a principal poi!tlca
, . re dIS· tnbuttVa11 ·Porto
Tal estudo comparatwo
• pauto,
. do OPem
Alegre, Belo Horizonte e a uinte
5 0
permite Avntzer con Ir
Jític8
·
~-mar a seg
po .
tese: "(... ) se o OP é uma
d mocratl·
participativa fortemente e olític8
zante, ele tam bem
, é uma endente
P
participativa fortemente dep ,
Tal
da vontade do governante 12
r;vada.
constataçao
- e, atenuada ou ag 3

Tipologia sobre a efetividade dos desenhos participativos ·(quadro

Tipo de desenho

Orçamento
Participativo
Desenho de
baixo para

Conselho de
políticas
Desenho de

cima

partilha

211

Plano Diretor
Municipal
Desenho de
.. Pública
ratificaçao

Capacidade
democratizante
Relação entre
Efetividade e

Alta

Dependência do
Sistema Político

Alta

Média

Média

Baixa

";f~0J~ o
de;,afiof~~orizonte

9 Éimportante
que, a parti r de 1997, há uma 1endência à pl ura 1ização do OP no universo partidário. bem como à expansão do OP a outros mun
concentrados
e sudeste,
lorgs.).
Reformanas n;g10esnosul
e. AVRilZER,
Leonardo. Reforma PolitiCa e Participação no Brasil · In · AVRITZER ' Leonardo. ANASTASIA, Ma. , .
Brasii.Ed.
UfMG,
2006. p. 40.

Fátima
ernbora
e 81

10 AZEVEDO. N?imar Duarte; GDMES, Maria Auxiliadora. Um balanço da literatura sobre o orçamento participativo de Belo Horizonte: avanços e
In: AZEVEDO. Serg10 de; NABUCO, Ana LUiza lorgs.); JACINTO. Claudinéia (colaboradora) "Democrac· a Part· · t. .
de Belo Horizonte · Be
8
Ed. Leitura, 2008.
·
ICrpa rva . a expenencra
.
evista
Leonardo.
Instituições
participativas
e desenho
institucional: algumas consideraçõe s so bre a vanaçao
. _ da partiCrpaçao
. . - no Brasil democrático. R
Opmrao
Publrca.
Camprnas.
N"
t,
vol.
14,
junho
2008,
p.
5
.
.
12 AVRITZER. Leonardo. Opus cit., p. 52.
1 52
13 Fonte: AVRITZER, Leonardo. Opus cit., p. 60.
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respe ct.Jvamente
organiza , pela alta ou baixa
No qu ça~ da sociedade civil.
e d1z res ·
desenhos . . peJto aos outros dois
.
mst1tucion · ,..~ · . . _
Partlcipati
BIS ue tnStltUIÇOeS
vas o a "
Poder" e '
e partilha de
o de" ·.
Avritzer a+·
ratificação pública,
llrma q
,
exitosos
ue eles tendem a ser
onde o d
Para cima,
esenho "de baixo
tamb / 0
dencia ca
em for, como evi0
Horizonte Cso de Porto Alegre e Belo
· abem
·
: efetividade enc!Onar, no entanto,
Partilha d desses desenhos de
Políticas
e .poder" (conselhos de
Ção pu/sbel~onais) e os de "ratificalca"
Municipa · )·
(Planos Diretores
Js emb
Zantes e · . ora menos democratirn enor de redJstribut'IVJstas
·
possuem
Pendên . d . ,
sendo P
Cla o SIStema político
, ortanto
.
,
ausência d
' maJs efetivos na
ou contra e umas .
OC!edade civil forte
Política. Osa vontade da sociedade
,bl·
casos de , ratl!lcação
.+.
Pu Jca" h,a nece sao. os maJs. efetivos, quando
M·
SSJdad
'nistério Pú ~ de controle do
Para a m
b!Jco ou do Judiciário
t'
anutençJcipação
. ao das formas de par-

ticipação popular, os conselhos de
políticas setoriais e os mecanismos
participativos da elaboração (ou ratificação) dos Planos Diretores Municipais
são mais suscetfveis ao controle social
e judiciário respectivamente, devido a
garantias legais, embora sejam menos
inclusivos e democratizantes.
A inovação institucional fundamental

também o grau de dependência desse
desenho institucional, com relação ao
sistema político municipal, à vontade
política dos governantes de efetivá-lo.
Embora o Orçamento Participativo seja
a instituição mais democratizante e
redistributivista, é também a que maior
depende da vontade política dos governos municipais, devido à sua baixa
positividade no ordenamento jurídico
brasileiro. Por outro lado, no caso em
que houver oposição do governo à par-

do Orçamento Participativo diz respeito
à ampliação da participação dos
cídadãos na definição dos investimen-

Relação entre o investimento per capita de 1994 a 2005-2006,
em valores nominais, por regional, e a
porcentagem de mulheres não alfabetizadas, por regional, em 2000.
Investimento por habitante nas regionais, R$
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tos públicos (capacid
ade democratizante), além da invers
ão de prioridades
tradicionais na urban
ização brasileira,
ou seja, a deliberação
pública e a redistribuição de recursos
priorizando as
áreas mais carentes
de infraestrutura
urbana e piores co
ndições sociais
(capacidade redistributi
va).
Os gráficos a seguir,
construídos por
Roberto Pires, ilustram
esse aspecto
redistributivo dos inves
timentos públicos aprovados nos
OPs de Belo
Horizonte entre 1994
e 2005-2006 15_
O gráfico 1 (pag. 73)
evidencia que
regiões de maior vulne
rabilidade social
(pelo critério de mulhe
res não alfabetizadas, por regional)
recebem mais
investimento por habit
ante.
Por sua vez, o grá
fico 2 (pag. 73)
mostra que as Unidade
s de Planejamento
com menor Índice de Du
alidade de Vida
Urbana recebem, pro
porcionalmente
maior quantidade de
obras do OP
No que diz respeito ao
desenho institucional "de baixo para
cima", nas palavras de Avritzer, o OP
Regional compreende as seguintes
etapas, de acordo
com Azevedo e Gome 8
s: 7 ) assembleias
regionais, para presta
ção de contas e
apresentação dos cri
térios a serem
seguidos; 28) reunião
nos bairros, para
levantamento das propo
stas; 38) assembleias sub-regionais,
para pré-seleção
dos empreendimentos
e eleição dos
delegados para o Fó
rum Regional; 48)
vistorias, para estimati
va de custos; 58)

caravana de prioridade
s, para visitar
todos os locais com em
preendimentos
pré-selecionados; 68) as
sembleia regional, para deliberação
final e escolha
dos representantes
na comissão de
fiscalização, denomina
da COMFORÇA
(Comissão
Regional
de
Acompanhamento e Fis
calização) 16_ A
única mudança significa
tiva quanto ao
processo instituciona
l do OP Regional
foi a sua periodicidade
, que, até 7999,
era anual, e a partir de
sse ano, tornouse bienal, para não ac
umular empreendimentos com execuç
ão atrasada e
para promover uma ad
equação às limitações operacionais da
Prefeitura.
Roberto Pires argum
enta que o OP
Regional é associado
a instrumentos
de planejamento busc
ando integrar as
demandas apresentad
as pelos cidadãos
no OP a uma visão de
médio e longo
prazos, evitando, assim
, investimentos
pulverizados em dema
ndas pontuais e
fragmentadas, conferin
do ao OP uma
sequência de ações
voltadas para o
desenvolvimento urb
ano. Trata-se de
buscar um equilíbrio en
tre participação
cidadã e planejamento
governamental,
estabelecendo, de um
lado, o desenho
institucional amplame
nte inclusivo, de
outro, a sua articulação
com uma série
de regras e critérios
técnicos para se
definir a repartição es
pacial dos recursos do OP, tendo em
mente o planejamento municipai17No que diz respeito ao
s efeitos demo-
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.
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eresses edemanua
· ·ticar uma
sociais, além de sJg
fll
"r
possibilidade de ascens - e de poue
ao
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excfUJuas
das classes popular
es
(AIRES, 2009) 18roblemaEntretanto, a mesma
autora P
a
.
t av
tiza as assimetnas
que a r essam
nda
.
d
participação (destg
ualda es de re ,

15 Os gráficos a~aixo
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te_ ref
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23,42%

4,09%

7,81%
26,39%

• 1° Grau completo
• 1° Grau incompleto
• 2° Grau completo
• 2° Grau incompleto
• 3° Grau incompleto
• 3° Grau completo
• Pós-graduação

desigualdades de escolaridade e de
renda) que atravessam toda a população pode enviesar a participação nessas instâncias, inclusive, influenciando
as suas decisões. Tal argumento é
desenvolvido no estudo de Mônica
Abranches e Sérgio de Azevedo, quando apontam, com base em dados agregados, que as posições sociais dos
conselheiros influenciam as suas decisões:

Gráfico 3
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Embora os Conselhos incorporem representantes com rendas muito variadas, a
renda média dos conselheiros situa-se
em torno de oito salários mínimos. A
partir desses e outros dados, Aires
conclui que:

(. ..} como podemos ver pela alta
escolaridade e renda média, os
atores com maior capacidade de
organização e presença na cena
pública apresentam chances maiores
de entrada nos canais participativos.
Apesar dos avanços já alcançados,
os atores periféricos do sistema
político parecem não ser igualmente
9
ativados.(AIRES, 20091' Em que pese a importância dos
Conselhos Municipais no controle e
fiscalização das políticas setoriais,

pretende-se ressaltar que limitações

(. ..} as áreas (da Cidade} com
maior número de contemplação
pelas decisões dos diversos con·
selhos municipais correspondem
àquelas onde moram os canse·
lheiros que têm melhor escolari·
dade (nível superior e pós-gra·
duação} e com maior índice de
renda. (ABRANCHES EAZEVEDO,
2008}20.
Trata-se aqui da corroboração das hipóteses clássicas de que apontam para
correlações positivas entre o aumento
da escolaridade e da renda e a propensão a participar das decisões coletivas.
Longe de esgotar o tema dos Conselhos
e de diminuir a sua importância, ressalta-se, com essa discussão, a seguinte
ideia: se a democracia promove o
desenvolvimento pelo exercício das
"liberdades políticas", pela vocalização de demandas de grupos tradicionalmente à margem do processo

no desenvolvimento humano (como

ões sobre os conselhos e a cidade de Belo Honzonte, p. 40 n
.. .
BRANCHES • a . pus Clt., p. 27.
.
19 AIRES
I
·
A · Mana
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AZEVEoo
Ed.

Leitur~. ;~6~. de; NABUCO, Ana Luiza (orgs.); JACINTO. Claudinéia (colaboradora). Democracra a rcrp
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decisório e pelo inc
entivo aos representantes de respo
nderem a essas
demandas, ela tam
bém é restringida
pelas limitações do
desenvolvimento.
Ressalta-se, portanto
, o seguinte postulado, a ser desenv
olvido na última
parte deste ensaio:
a fim de incrementar o desenvolvimen
to, constituindo-se
parte integrante dele,
a democracia e
as "liberdades políti
cas" devem ser
entendidas não apen
as em seu caráter
instrumental, ou se
ja, como instrumento para a vocaliza
ção de demandas.
A participação popu
lar na arena parlamentar da CMBH de
ve-se institucionalizar, considerando os
três aspectos das
liberdades políticas:
1) o "valor da
liberdade em si"
(como capacidade
de participação políti
ca e social); 2) o
"valor instrumenta
l da liberdade"
(como instrumento
para aumentar o
grau em que as pess
oas são ouvidas,
quando expressam
e defendem suas
reivindicações de ate
nção política; e 3)
o "seu papel cons
trutivo" na conceituação das nece
ssidades, na construção de proposiç
ões, do interesse
público 21. Então, o
modelo de oitiva,
tal como na audiênc
ia pública, não é a
única referência pa
ra se formatar o
mecanismo de partic
ipação, embora
seja muito importante
. A CMBH vem
implementando algum
as formas muito
enriquecedoras de pa
rticipação popular
no processo legislati
vo, em que a sociedade organizada as
sume um papel
maior na
"construção" da
s
proposições legislati
vas, como é notável por uma série de
inovações institu-

Audiência pública realiza
da na

Câmara Municipal de
Belo Horizonte (foto Ro d . o oliveira)
ng

cionais, entre elas,
a Comissão de
Participação Popular
. Outras, no entanto, que promovam, po
r exemplo, maior
interação entre cid
adãos associados,
vereadores e comi
ssões podem ser
desenvolvidas em cic
los institucionalizados de debate, co
mo será proposto
a seguir.

fortalecer a represen
tação pela participação popular: insti
tucionalizando
mecanismos particip
ativos no processo legislativo da Câma
ra Municipal
de Belo Horizonte
Baseado no pressup
osto democrático
teórico e prático inicia
lmente apresentado (o desafio que
se coloca à democracia é transformá-la
em "jogo interativo, jogado
em contextos
decisórios contínu
os e em múltiplas arenas''Z 2), es
te ensaio apresenta, nesta última parte
, o seguinte argumento: as relações
entre o Legislativo
e o Executivo pode
m ser mais equilibradas, inclusive, pe
la institucionaliza-

21 SEN, Amartya. De
senvolvimento como libe
rdade . São Pau lo: Ed.
22 ANASTASIA , Maria
Companh ia das Letras
de Fátima . Opus cit. p.
, 2000, p. 175 .
31 .
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ciso I do art. 48) e
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da Administração
acompanhar os atos
cisos 11 e 111) do art.
pela fiscalização (in
comissões podem
48). Além disso, as
discussões com a
promover debates e
ciedade acerca de
participação da so
mpreendido no seu
qualquer assunto co
ático ou área de
respectivo campo tem
eventos legislatiatividade por meio de
t. 48). Todas essas
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Audiência pública: pa
rticipação popular no
processo legislativo
(foto Rodrigo Oliveira)

entre a CMBH e a socieda
de foi o fim
das reuniões secre
tas, que eram normatizadas pelo Regim
ento anterior, no
Capítulo 111 Das Reun
iões Secretas, de
seu Título VI Das Re
uniões. Oart. 12 do
Regimento vigente
estabelece que "As
reuniões são públ
icas e somente
nos casos previstos
na Lei Orgânica
o voto é secreto".
Uma inovação institu
cional na CMBH
de suma relevância
para fortalecer a
participação política
no processo legislativo é a Comissão
de Participação
Popular. Trata-se de
uma forma de compartilhamento de pr
ocessos deliberativos entre agentes
estatais e sociais.
Compete à Comiss
ão de Participação
Popular "o recebim
ento e a análise
material e formal
de proposição
sugerida por entid
ade associativa
da sociedade civil,
com exceção de
partido político co
m representação
na Câmara Munici
pa/''24.
A Resolução no 2.
054/05 estabelece
procedimentos que
permitam o acom-

panhamento e a pa
rticipação da entidade associativa qu
anto à sugestão de
Proposição apresentada. Por ex
emplo,
na reunião em que
for relatado o parecer final acerca
da sugestão de
proposição apresenta
da pela entidade,
bem como em todas
as reuniões convo-

"... o processo de desc
entralização
do poder político pela
organização
federativa do Estado br
asileiro
constitui-se um requis
ito
importante para que se
aprofunde
a democracia brasileira
..."
cadas para aprecia
r esse parecer, o
representante legal
da entidade que
apresentou a sugestã
o deverá ser convidado 25. Além dis
so, quando estiver
em tramitação em
outras comissões
permanentes e no Pl
enário, o representante legal da entid
ade poderá usar da
palavra para discu
tir a proposição
decorrente de suge
stão apresentada,
observadas as regras
regimentais 26 .
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Dinâmica de
interação

Agente

Atendimento de demanda por
Vereador/Comissão

voto

Comissão/Vereador

Confrontode recursos
epreferências

Partido/Vereador

CoesãoPartidária

Base parlamentar

Persuasão/Barganha

Comissão/Vereador

Deliberação aberta

acerca das preferências dos cidadãos
associados e, como se presume, altamente interessados nos temas em discussão, criando não somente outra
forma de captação de demandas, diferente daquela tradicionalmente praticada entre eleitores e gabinetes, em
que as demandas são mais atomizadas
e dispersas, ou das atividades de lobby,
que não propiciam a interação entre os
grupos de interesse, mas apenas entre

recursos.

A.lém d.
Isso, acr
rnecanism . escenta Anastasia os
.
OS I
.
.
'
tlcipaçã . nstltucwnalizados de paro tnformam os representantes

estes e os parlamentares.
Outros dois atores políticos importantes
que levam demandas à consideração
dos vereadores são os militantes
partidários e, sobretudo, o Poder
Executivo. Todos esses atores acima
mencionados (eleitores, grupos de
lobby, militantes partidários e Poder
Executivo) possuem preferências
próprias (que podem divergir muitas
vezes) e controlam recursos distintos.
No quadro acima, adaptado do artigo
de Anastasia, apresenta-se uma sín-

tese da dinâmica de interação entre os
legisladores e os diferentes representados que lhes encaminham demandas
por meio de dinâmicas diversas de
interação. Destaca-se, na última linha,
a possibilidade de se incluir, na arena
parlamentar, um novo tipo de demanda
e uma nova dinâmica de interação
pelos "eventos institucionais", cujo
exemplo de desenho institucional é
apresentado no quadro 3.
Portanto, baseado no estudo de
Anastasia acerca da democratização
do processo legislativo da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais - ALMG -,
trata-se de estreitar os vínculos entre a
sociedade organizada, as comissões e
os vereadores e introduzir uma nova
dinâmica de interação na arena parlamentar pelos "eventos institucionais" (procedimentos interativos de
participação e institucionalizados em
ciclos de debate entre cidadãos organizados, para a produção de consensos
possíveis em matéria legislativa, especialmente, no tocante aos marcos regulatórios de políticas públicas). As
demandas consensuais formatadas nos
"eventos institucionais" possuem
um caráter informativo e propositivo
aos vereadores, incentivando, portanto,
deliberações mais abertas, informadas
e representativas. Trata-se de uma
forma de fortalecer a democracia
representativa pela participativa.
Em seu estudo de caso, Anastasia
afirma que tais "eventos institucionais" foram incorporados pelo

era~s.
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Regimento Interno da ALMG, cuja
reforma de 1997 criou um título próprio
para institucionalizar a participação da
sociedade organizada no processo
legislativo, "Título VI/! - Da
Participação da Sociedade Civil".
Entre os mecanismos, o Regimento
inclui, em seu art. 209, os "seminários
legislativos" e os "fóruns técnicos".
A título de breve ilustração, a realização de "seminários legislativos" (em
geral, para se discutir e levantar propostas sobre marcos regulatórios em
temas determinados), baseia-se numa
série de procedimentos que, primeiramente, permitam a elaboração de propostas (em Comissões Técnicas
lnterinstitucionais - CT!s - diferenciadas pelos subtemas que lhes são afetos e compostas por especialistas indicados por entidades da sociedade
civil). Tais propostas são discutidas e
aprimoradas em Grupos de Trabalho GTs (constituídos por participantes indicados pelas entidades). Uma vez diseutidas e emendadas pelos GTs, as propostas são remetidas às reuniões plenárias (compostas por todos os partici-

das no documento final.
Por fim, esta última parte do ensaio
buscou argumentar que a CMBH podese fortalecer ainda mais pela institucionalização de novos desenhos institucionais de interlocução com a sociedade civil, associados ao processo legislativo. Os mecanismos de participação
no processo legislativo não se resumem aos consultivos, como o plebiscito, ou aos ratificatórios, como o referendo, tampouco se detém na iniciativa
popular de lei, todos esses importantes
meios de participação direta consagrados na Constituição da República, do
Estado e na LOMBH. Um modelo democratizante de participação no processo
legislativo também não se restringe ao
de oitiva propiciado pela audiência
pública, em que se agregam e registram as preferências e informações
para fiscalização e instrução em matéria legislativa, assim como não se
assenta somente no recebimento de
sugestões de proposição por entidades
da sociedade civil no âmbito da

pantes do evento), nas quais são deba-

Comissão de Participação Popular.
Todos esses elementos são muito sig-

tidas e consolidadas num documento
final. Assim, a Comissão Parlamentar
relacionada ao tema tratado no "seminário legislativo" pode assumir a
autoria da proposição e lhe conferir-lhe

nificativos para a democratização do
processo legislativo e merecem estudos específicos. Procurou-se defender,
ao longo deste ensaio, que deliberações políticas abertas pressupõem
desenhos institucionais que promovam

adequada tramitação no processo
legislativo. No evento, é constituída

não apenas a agregação e o registro de
demandas, como também a interação
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s-ao apena
Não ICipação,
.
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de t vmte
anos s- .
s
Parr .
A Belo Horizonte
· • . · ' de aprendizagem.
.
que VIU. nascer a Lransformacão
·
. contand el 0rgamca já era uma das Cidades
do pa1s,
mais importantes

legislação não deve ser estática, deve acompanhar o dinamismo da
cidade. Por isso, ela tem sido modificada de forma cuidadosa",
aponta.

. - de habitantes.
Mas
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11 d
a respons bT
red
A cidade é o plano primeiro do exercício político, da interação com os
.
um .. na Constituicão Fede d
Previstas
outros entes políticos e da construc. ão da própria democracia. Cada
ra e 88, as le1s orgânicas trouxeram
asene de no.ao. ·
1 19
sa ades aos ma1s de cinco mil municípios cidade é única em suas qualidades e em seus problemas. E cada
as1le1ros, que
.
vas respon bTd
br . .
11
pelo novo texto cidadão é único em sua interação com a cidade e com seus
federativos
entes
os
.
•
Slltucional C
1oram cons1derad
con ·
· · reforma urbana educacão e concidadãos.
saúd e ganha · ompetenc1as t n·butanas,
"A democracia pressupõe a convivência dos diferentes, dos contrários,
da ,participacão
.
.
ram. novos contornos com a amphacão
PPU1ar e a m
0s Cidadãos b . .
e a a m101stração pública às demandas com diálogo, respeito e um ouvir atento, sem nos enrijecermos, mas,
·
·
alor porosidad d d · ·
do ·
também, sem perdermos a fidelidade aos nossos princípios. Ou seja,
Para a preparac· d .
b
rasllelros.
Voltada
·ao a Cidade para o futuro a "constituicão" uma relação dialética, acolhendo o diferente, sendo esse o pressuposto
eO·horizonr
1
, ]a tem 1dade suficiente para ser da democracia", explica o ex-Ministro do Desenvolvimento Social e
m
alada critic
.
,
.
ma, publicada e 1990 ..
av I'
exatamente esta a tarefa do Seminário de Combate à Fome, ex-Vereador e ex-Prefeito de Belo Horizonte, Patrus
·
omemorac
amente Foi
C
. s a e1 Orgamca, organizado pela Câmara Ananias, ao analisar a cidade como uma "exigência inexorável", o
unlcipal de
• .
.ao dos 20 ano d L .
M .
de 2010 p 8elo Honzonte - CMBH - e realizado no dia 22 de marco espaço necessário para o inevitável convívio social.
Patrus Ananias, que foi o Relator da Lei Orgânica no Município,
e a MBH, Vereadora Luzia Ferreira IPPSL
eminário .
.
oS . ara a Presidem d C
e para avaliar-se o caminho percorrido e a acredita que, com as leis orgânicas, as cidades brasileiras ganharam
ercorrer "A
101 um convit
·
mu1to com a umve rsa hza cão de se rv1c os espaço político, jurídico e administrativo, o que gerou uma sé ri e de
·
Pu hcos b. .
.
.
.
·
'b· · vancamos
avanços no campo dos direitos sociais. "A Lei Orgânica deu autonomia
coletivo com
f. ' com deciSoes
Popular" aSICOS
P
,
, aparticipacão
.
. - de mteresse
e reconhecimento jurídico ao conteúdo da Constituição de 88, no que
·
'
, a 1rma
tange a competências tributárias e reforma urbana, por exemplo,
conferindo atribuições específicas ao município, não reconhecido, até

Contin .d

Os ide . UI ade e avancos
Permanais e a força transformadora do período pós-ditadura ainda
•
Municipal de Belo Horizonte. O
H ati. vos na Camara
Vereadoecem
(
r ennque Braga PSDBI representa um elo entre do1s.
momentos
I

discuss· separados por duas décadas. "Em 1990, participei das
- da Lei Orgânica, como Coordenador da
Comiss·oes para eIaboraçao
.
.
- mfluenc1ando
na ampliacão de repasses para
a Edu ao de Edu caçao,
destaca.
arrecadação
da
30%
para
Segunc:ção, de 25%
atuar 0_0 Vereador Sérgio Fernando 1PHS), há a necessidade de
. - da Le1. Orgânica, para que esta acompanhe as
· e rev1sao
rnud IZacao
..
s
ancas
op · OCials que acontecem naturalmente ao longo do tempo.
Mua.r1.amentar Alexandre Gomes (PSB) acredita que a Constituição
.
. seu papel no que diz respeito a organizar a c1dade,
b cumpnu
est n1c1pal

~unicipal",

. .
. para a atuacão dos vereadores e do ExecutiVO
.
"Oa elecend
0 I.1m1tes
• . permanecem, mas a
.
epo1s de 20 anos, os pilares
da' Le1. Organ1ca

então, como ente constitutivo do Estado Nacional Brasileiro".
O atual Vice-Prefeito de Belo Horizonte e ex-Vereador, Roberto
Carvalho, que participou do processo de elaboração da Lei Orgânica,
reforça a importância da participação popular: "A Constituição Cidadã
marcou a participação popular, com conquistas no que refere a
políticas públicas na área social e crescimento com distribuição de
renda".
Mas há espaço para ampliação da participação popular, como defende
Magna Inácio, doutora em Ciência Política, professora do Departamento
de Ciência Política e Diretora do Centro de Estudos Legislativos da
Universidade Federal de Minas Gerais. Magna Inácio acredita que é
necessário promover um estreitamento entre o Legislativo e a
sociedade. "A discussão proposta hoje tem como toco as possibilidades
de uma maior interação entre a representação e a participação, que
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é uma questão central do próprio Legislativo, para que se repense a
Lei Orgânica, para que ela seja processada".
Para a professora, a descentralização federativa, impulsionada pela
Constituição Federal de 1988, e o aumento da participação popular
proporcionaram um novo padrão de governança, que se reflete em
mais engajamento da sociedade civil organizada na definição de
políticas públicas, como são exemplos os conselhos municipais e o
orça menta Pa rtici pativo.

·
co nstituintes homenagea dos
Homenagem a ant1gos
1989-1992 foram
·
esentativo da Lei
Os vereadores à época da Legislatura
repr
onumento
d
0
N. meyer.
m
com uma reprodução em aço
Orgânica de Belo Horizonte, cna
· d0 por Oscar 18

"A participação popular ampliou-se nos últimos anos. Temos espaços
dentro da esfera pública que antes não eram acessíveis à sociedade
civil organizada", apontou, no mesmo sentido de Magna Inácio, a
professora Marinella Machado Araújo, Coordenadora do Núcleo
Jurídico de Políticas Públicas do Programa de Pós-graduação em
Direito da PUC Minas.
De acordo com Marinella Araújo, houve uma ampliação "quantitativa"
dos espaços de interlocução entre o Poder Público e o povo, "mas
talvez não tenhamos avançado tanto em termos de qualidade dessa
participação popular, no sentido de garantir que as pessoas que
efetivamente ali se encontram dominem e entendam o que estão
falando e que percebam as consequências das decisões que
sustentam", assegura.

Constitumtes
·
·
beIO· honzontmos
·
"A Lei Orgâmca, aprova a em nossa epoca, trouxe novas 1n as de
I. h
,
d
.
pe 1os
conduta para a Ic1·d ade. O texto f01· tra baIh ado em conJunto
·
1 o com muno
parlamentares, .1do eP re l.d
· cui dado", comenta o
ex-Vereador Eugênio arizzi, que participou da elaboração da Lei
·
Orgânica.
Renê Pessoa, também Vereador constituinte, disse que a Constituição
· o funcionamento dos poderes
do MunicípioLestabeleceu a estrutura e
Executivo e eg1s at1vo e, por 1sso, e o documento de maior relevância
· '
·I ·
O
de Belo Horizonte.
"Nesses 2 anos, a cap1ta tem muno o que comemorar. A Lei Maior
·
· I
da cidade nasceu de discussões intensas ede um amplo entendimento
entre os vereadores da época, a quem o povo de Belo Horizonte tinha
delegado esse poder", destacou o ex-Vereador Otimar Bicalho.
Vereador em 1990, Márcio Cunha relembrou que a Lei Orgânica foi "um
verdadeiro grito de liberdade da cidade, de ampliação de autonomia, em
detrimento do poder concentrado, e de participação popular".
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111 · a dignidade da pessoa humana;
IV · os valores sociais do trabalho e da livre
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nece:s~~aed::a ;exorável. Mais do que um deseJO,
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é uma
Ananias.

' IZia, em 21 de março de 1990,

cidades, como os sonh
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- construídas de desejos
e medos.
. os, sao
r. ..) D
sete ou setenta e uma c1dad.e, na-o aproveitamos as suas
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·,
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. As cidades
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V· o pluralismo político.
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) -Art. 1°)
"O grande momento da construção da Lei Orgânica", comenta Patrus
Ananias, "foi quando começamos a constatar que acima de nós todos
[vereadores] estava o interesse superior do povo de Belo Horizonte,
estava o bem comum da sociedade belo-horizontina". Patrus comentou
o fato de que os vereadores da 11 a Legislatura (1989-1992) abriram
mão de convicções e interesses para que fosse possível construir
princípios comuns. "A Lei Orgânica foi uma construção coletiva. Nosso

"De POIS· de rn .
. lutas fo1. dado ao Município no
. Ultos
Bras·!I, o d1reito
e anos e de multas
0
'
· · para fazer uma Lei Orgânica
·
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a,; necessanos
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Plrnelra Lei Orgân.l cpd I, se~ulu dizendo, em 1990, o Relator da
, · de Belo Horizonte.
a o Mu nlclplo
O 1111 •
IYIUnJc'
'PIO· reger-se
·á por fel. orgânica, votada em dois
.
turnos, com
, · de dez dias, e aprovada
Por dois ter 0 mterstício mmlmo
Promulgaráços dos.membros d.a Camara Municipal, que a
. , . estabelecidos nesta
Constituic-, atendidos os prmclplos
. - do respectivo Estado(... )
ao, na Const·t
t
1 utçao
,CONST/Tutc~~o FEDERAL (CFJ. Art. 29J

objetivo foi dar a Belo Horizonte uma lei à sua altura".

A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)· Art. 18)
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é
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"Perpassou-me, nos limites da minha participação na Lei Orgânica, o
desejo de projeta r BeIo Horizonte no tempo !", afirmava Patrus há 20
anos. "Penso que a Lei Orgânica foi um divisor de águas para Belo
Horizonte. foi uma lei avançada do ponto de vista das conquistas
sociais, foi uma lei democrática, que abriu espaço para uma
participação efetiva da sociedade", comenta, hoje, Patrus.

Uma cidade só se produz e reproduz com as marcas do
urbano, da democracia e da cidadania se os sujeitos que
a constroem fazem-na como obra. Uma obra na qual o
valor de uso se sobrepõe ao valor de troca; na qual as
liberdades individuais e coletivas são efetivamente
asseguradas; na qual o respeito à igualdade se impõe,
garantindo a existência das diferenças.
(CAVALEIRO. Maria Cristina · Mulheres em movimento)
O que conclutu Patrus ao relatar, em 21 de março de 1990, a Lei
Orgânica de BeIoHorizonte, ta Ivez pudesse conclui r hoieas perspectivas
de avanço democráticos e cidadãos na capital de Minas: "No
compromisso com a Lei Orgânica uma certeza: Belo Horizonte viverá I
Viveremos nela l"

I
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20
ANO

LEI ORGANICA
BELO HORIZONTE

19?0 . 2010

Câmara Mun1C1pol de Belo Homonte
Monumento e O scar Niemeyer

Democracia,
participação
popular e
municipalismo

Em comemoração aos 20 anos da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte LOMBH -, data simbólica para o desenvolvimento da Cidade, a Câmara Municipal de
Belo Horizonte realizou, no dia 22 de março, um Seminário com a participação de
personalidades políticas atuantes naquela ocasião histórica, vereadores e sociedade
em geral. Além de homenagear os parlamentares da 1P Legislatura (1989-1 992), o
Seminário promoveu, durante todo o dia, palestras e mesa-redonda, quando
estudiosos e pesquisadores conduziram reflexões sobre democracia, participação
popular e municipalismo.
Os palestrantes convidados José Nilo de Castro, advogado e Doutor em Direito
Público; Magna Inácio, Doutora em Ciência Política, professora do Departamento de
Ciência Política e Diretora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG; e Marinella
Machado Araújo, advogada, Doutora em Direito Público, professora adjunta e
coordenadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do Programa de Pós-graduação
em Direito, da PUC Minas, apresentam, nos artigos a seguir, os temas discutidos
com o público presente no Seminário.
Oevento foi realizado em parceria com o Observatório de Políticas Urbanas da PUC/
MG e o Centro de Estudos Legislativos da UFMG.
Fotos: Rodrigo Oliveira
Fotos 1 e 2:
Lançamento do selo postal comemorativo pelos 20 anos da Lei Orgânica de BH

Foto 3:

Como Relator da Lei Orgânica, Patrus Ananias resgatou
a experiência vivida pelos parlamentares há 20 anos.

Foto 4:

Mesa Diretora (2009-201 0) descerra placa comemorativa
Fotos 5, 6, 7 e 8:
Homenagem aos parlamentares da 11 a legislatura -1989/1992
Foto 9:
Mesa Diretora 12009-201 0) recebe diploma
comemorativo dos 20 anos da Lei Orgânica

Foto 10:
Homenagem aos vereadores da 16a legislatura 2009/2012

Fotos 11 e 12:

No Seminário, estudiosos e pesquisadores conduziram
reflexões sobre democracia, participação popular e municipalismo.
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le\ Orgânica e o

futuro do mun\c\pa\\smo
José Ni\o de Castr
o*
A autonomia mun
icipal no quadro de
simetria da unifo
rmidade do regim
e
jurídico e de depe
ndência unionist
a
federal vive das am
biguidades política
s
do nosso federalis
mo centralizador
e
recentralizante. Es
sa afirmação precisa
ser explicada. É
o que faremos, pe
la
qualificação da au
tonomia constituc
ional municipal, su
a releitura e pela
s
vicissitudes do fu
turo do municipa
lis
mo.

1- A autonomia m
un
padece de qualific icipal
ação plena
pelo viés uniforme
do regime

1. A autonomia m
unicipal (art. 18, CR
)
tem expressão co
nstitucional com
o
princípio sensível
, isto é, não pode
so
frer agressão pelo
Estado membro (a
rt.
34, VI/, c, da CR).
Não oferece dific
uldades esse princípi
o.

2. Todavia, em se
tratando do Estado
federal, no exercit
amento da autono
mia municipal, im
põe-se a observân
cia
do princípio da sim
etria com o centro
,
que é próprio da fe
deração, cujo ajus
tamento se faz a ou
tro princípio, que
éo

da uniformidade
do regime jurídic
o,
uma das anomalia
s da nossa federa
ção.
O Brasil, de dim
ensão continen
tal,
optou pelo regim
e federativo em
virtude das peculiarid
ades regionais, el
emento caracteriz
ador da federaçã
o
e
em razão da assi
metria do País . Pa
ís
assimétrico, mas
o regime jurídico
municipal é sim
étrico. Há aí co
ntradição carregada
de ambiguidades
políticas nos planos
sociológico, jurídico e institucional.
Lado outro, falta
à autonomia munici
pal uma qualifica
ção constituciona
l
plena, na medida
em que a depend
ên
cia unionista (da
União) se revela um
a
constante, nos te
rmos legislativos
e
notadamente finan
ceiros. Não é sinto
ma anômalo somen
te apresado à auto
nomia municipal,
a estadual també
m
vive de suas viciss
itudes com relaçã
oà
União . Por isso
é que reafirmo
se
r
nossa federação no
minal, com o espí
rito de poder fede
rativo, na ideia
do
princípio da visi
bilidade , e com
o
espírito do poder
unionista centraliz
adar e recentra
lizante , na idei
a do

.
*Advogado publl.c1
. . , .
sta . Mestre e Douto
.
r em D1re1to Pub
l1 co . Pres 1de
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princípio da concep
ção. / ·a ora, que
teTudo depende de
Brasil I .
tão por
mptos es
de ração é esta? Os
ex~ ,., de normas
toda a parte: a
prevJsa 0 xernpfo,
as
gerais, de que cw·d m por e
. _
a ,
dr
ninlstra
.. leis de I1C
1taçao e co nt.ra. tosdea
Fi
scal, do
tivos , da Respons
abilida consórciO
S
Estatuto da Cidad
e , dos
BásicO,
menta
Públicos e do Sa
. ·nea
ecuflarl
entre outras, 1de
ar
n
P
ntl IC b. to de no
rdades, que deveria
m ser o 1e ou do
s
matização dos E tadoS e
. s , e denunc .
iO,
Mun icípios. Por
1sso e q~ __ c i a
da
. , . da v,ge
desde o Jn
n
a
i C10
viceja , n
Constituição de
8
198 , que sif
descentral l.zaça-o po lít ica bra eira,

. -r

e Diretor da Rev1.sta

. Municipal.
. . de
Brasileira Direito
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cepção.
na sua vistbilidade e na sua con
nstituição
3. Nos termos do art. 29 da Co
princípio
da República está arraigado o
regue à
da organização municipal, ent
cípios
Lei Orgânica, observando prin
, mas
eis
federais e estaduais sensív
11 - Releitura do princípio
não todos inflexíveis.
3 09
tonomia municipal
au
da
do
ado
Est
do
ão, à luz dos
:.
·
Rio de Janeiro
Aqut~ relê-se a Constituiç
ade da LOM
sid
ero
op
na
cio
fun
o
a
iplin
tsc
ão municipal e
' que
narnento da ma
stitucio- princípios da organizaç
.
con
io
cíp
prin
do
a
itur
rele
A
1.
adual,
chega à absura gtstratura est
stitui de sua variabilidade.
da autonomia municipal con
na/
Lei
a
que
imporde
va
erti
ass
a
irnpugnaa
Questão de singular e capital
·
se ex am ina r a
e da
u · rio a estadual fer e os prmcípios op ort un ida de de
nttá
tância no convívio federativo
s estabe! "d pela Constitui- Constituição da República no plano do
ect os
ão política assinala-se. É
Çào. É d
no da rede das descentralizaç
·
e
tivo
era
fed
emonstr - tne
io
cíp
prin
quívoca do
da autonomia
. açao
quadro d
íticas, que, pelo exercício
e contmu 1â ade da recentra- competências das entidades pol
.
aoMunicípiodis/tzaçã0
e dos municipal, épossível
.
os
tad
Es
dos
te
era
en
fed
am
na
~
. Noçoesumtárias no tad
asemsuaLeiOf<gânicaque
saon 0 - s anta çao
,
pe ita nte aos porderegr
~ ·
res
E
.
os
Çoe
ípi
nic
Mu
gontcasatederação,·b)
modelo estadual e ou federal?
.
o que Stto
nam
ção da concretude não têm
isfa
sat
a
s,
ípio
nic
Mu
· mente, susda
..- mattva
res
,.~ re-se a' Respon de-se attr
GuardaM . _ento dos pode
· I aue
ta
·
enc
pet
com
e
e
un_ tctpa/ de Belo Hort.zont , normattva
sibilidade na demonsCorno
.
trumento tentando a pos
ins
seu
é
que
ca,
autondad8 d8 " stto
âni
Org
io
tran , conferi- Lei
de que, sem minar o princíp
dos Pela Lei no
inidor dos rumos da tração
def
e
te
ran
rutu
est
no
tro,
3
to
o cen
9. 79/2007 e Decre
federativo da simetria com
72 6 7
51 2 0 O 7 , n a A DI n o gestão municipal.
flexibi/iaí
que não é absoluto, ocorre
08
4
917
. .47
-4/DDD (1), proposta
Pela Pro
dade.
sa
G
do
ri
ado
"O futuro do municipalismo pas
cur
tiça de
Jus
de
/
r quê? Porque, na aplicação
era
Po
a.
G
as
Min
que
ras
s de conpor iniciativas inovado
desembarregime federativo, há norma
gador erats. Há votos de
ia
.
nom
auto
t
da
io
o-cons es da C e Supenor de Justiça
dotem o exercíc
formidade com o sistema jurídic
ar
que ar
.
.
tória) e
ranharam a autonomta
municipal de modelos próprios,
mumcititucional (reprodução obriga
Pai
.
,
.
que se
criados pelo
, quando 0 M untctpto de Belo
normas de compatibilidade
Horizo
.."
pal.
ncrasias
legislador munici
nte se aespertara pela aplicação
peculiarizam pelas idiossi
efeti
.
, que é a
va dos pri ,ptO
locais, apanágio da federação
nct s da organização
rnun · .
cen
des
a
um
im
2. Não se pratica ass
descentralização política.
tctpaf e de sua variabilidade.
s
ma
,
ado
Est
o
tra
con
a
ític
se cria,
tralização pol
Com efeito, não se inventa nem
sti.
con
A
dos
3· sstm s
u estaatém-se ao compromisso
aqui e ah o modelo federal e/o
endo, as ambiguidades
e
Políti
tiva
stru
con
a
ou não,
cas trad m-se, como decorrên- tuintes originários à forç
dual de reprodução obrigatória,
. uze
s
Nó
cia a
.
ca
âni
Org
Lei
da
da autoa tradtção po/'tttc. a do País desde o estruturante
na Lei Orgânica, no exercício
uest
lrnp , .
ar
strói.
temos o hábito de fundament
eno · a
nomia municipal, mas se con
' ra se abre o Brasil a um
na
e
siste
bas
com
as
criar.
conclusões jurídic
ma por .
Construir não é nem inventar nem
praz com as dos e
do
Pecu;. . tttco que se com
na
e
lica
púb
Re
rec
, oção da
·
·
tartdad es regtOn
Édescobrir pela reflexão teórica
letra da Constitui
na
ats
.
à
os
o-n
nor
que ele
. , .
Estado e, poucas vezes, referim
ma ttzaçã on.gm
lhendo do sistema jurídico o
an a, e ora se
s
itivo
pos
en
dis
stando à
, .
nossa Lei Orgânica, cujos
Vereda
implicitamente contém e aju
' na prattca. , para o sistema
nos
,
nte
Pol 't·
me
rita
est
observaam, mais
I ICO -ad . .
realidade institucional, com
izador e acobertari
tral
cen
o
attv
tstr
mm
re
.
es. Precisamos resgatá-la
centrar nte. As pra,ttca
s anti-fede - sas reflexõ
tza
urna recent ,. ao
ra tzaç pujante
D
·
ernonstrações
desse
tes
en
qu
e/a
~
a
Quadro
noma/o da nossa federação
são os s .
egumtes exemp1os recentíssirnos · a)
. a Procur ad an.a-G era l da
Repúb;·tca ao
.
4-393, a L~i noi~esttonar, na ADI no

onomia
rativas do País confinam a aut
nor na
me
municipal como princípio
gindo-sedescentralização política, exi
lhe releitura qualificada.

l.o;oo

°
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ção prática e análises jurídicas advindas da filosofia do direito, da pragmática e das ciências da linguagem, o
princípio da variabilidade da organização municipa11. É bem verdade que
esse princípio não está explicitamente
escrito na Constituição, como estava
na Emenda Constitue;ona I n' 1/1969

(art. 29, caput, da CR) só terá concretude, real e ampla, com a aplicação do
princípio da variabilidade da organização municipal que provém do Texto
Constitucional em uma interpretação
sistemática (arts. 1°, 18, 23, 29, caput,
30, I e 11 e 182). E como chegar-se a
essa conclusão?

{parágrafo único, art. 14) 2, mas, sim,

Explica-se, extraindo análises do

implicitamente.
Es se princípio é empolgado pela
descentralização política, e a federação
é a descentralização elevada ao máximo (KELSEN e BURDEAU) 3_ Importa

arcabouço de competências das pessoas políticas intraestatais rígidas

não somente o que é definitivo, mas o
que é decisivo na concretização do
princípio da variabilidade da organização municipal, que encarna a descentralização política de expressão constitucional, na medida em que, como afir4

ma Niklas LUHMANN , "a ciência do
direito, diferentemente da sociologia, é
uma ciência de decisão". Odireito positivo é o direito reconhecido como
válido (geltend) em razão de sua mutabilidade. Nasce uma ideia e se lhe
explode a força. A noção de direito é a
noção de validade . Válida, pois, a
decisão de inserção na Lei Orgânica
Municipal de regras que não têm modelo estadual e/ou federal, regras
essas decorrentes também da aplicação do princípio da compatibilidade,
não da conformidade.

(União, Estado e Municípios).

É que se cogita de relações institucionais, assim dispostas: as relações principiológicas da estruturação municipal
assentam-se na Constituição da
República, no que diz respeito aos
princípios da autonomia municipal e da
auto-organização; das relações póspropedêuticas e secundárias cuida a
Constituição estadual, priorizando as
peculiaridades regionais (regiões metropolitanas, por exemplo) e locais
(Municípios e distritos), e, por fim, das
relações maiores, melhores e inovadoras, cuidam as Leis Orgânicas dos
Municípios, obedecendo-se à teoria
estruturalista e funciona lista compreensivas da temática municipal, em
homenagem e resposta construtiva ao
princípio da proximidade com a força
dos particularismos locais, que cultivo
como subprincípio ou princípio sequen-

C
Avança-se
mais: o princípio constitu-

cial ao princípio
da variabilidade da
organização
municipal

.
I da au tD·organ1zaçao
. - mun1c1pa
tona
.. I

A operação da vontade (reconhecer o

.b rdade (deciS· ão
modelo) e o fator da ~ e maneira de
~ opoem a
de aplicá-lo) nao
fato a's
.d. mente 0
d
qualificar jun ~~a e controlare .e
maneiras de avaliar, ~ d autonoml~,
· pws
. '/referenciar os pnncl.
. ada vanabll
1
~
umc1pa
e
da organizaçao m
. a/
dade no plano constitucJOn .

4

r ago exemp Io, nessa

linha de
· cíp!O. da

. 'r
d -se o prm . I
direção. Satisfazen o . ão municJpa,
variabilidade da orgamzadç federativa
·
a are ·m
e impen de
o distrito mtegr
.
.
I
e
as
sI
, . dointramumclpa_, '
quafiflcan

recon hece"-lo ativamente,- po //tica
1 e
0
se como represen~aç/dal·ca em vista
- jUrl triz' constJ'tu instrumentalizaçao
.
.
ão
de sua sigmflcaç de ma

.
3D' ..
da
cwnal.
.
,1 art.
1
.
CISO
v,
.
bJA previsão do In
.
não é Jnl
Constituição da Repú~/IC~~s com per. ~ de dlstn ,
elo
dora de cnaçao .
olítica, P/ .
l ·dade jurídica e p . especJe
sana ~- .
.,
a autonza a
da
Munic1p1o. A!Jas, e/
/ · a dentro
. , .
pol!nc
a
de criatura JUOdlca e
. ·pai porqu
rede federativa m
. ·ludivelme
. tra.mumcl
,
nte
não fosse assim,
· sena In! tiva cons titudispensável a regra norma
d matérta
,
. em
5
ciona l, em cuidando e mo criaçao
expressão cons (tucwnal,
·t ras
1
co etc. OdJSde bairros, de subp~efel ~porque tedm
e
. so a
trito esta, ai, prevlsto
. /no
umver
d
'tucwna
t
1
dimensão cons
, .
dentr 0 o
orga n1zaça
.
- 0 po/ltlca
Município.
. para
·
Tomo o .d1strt
to dereex
f0 rçar
·to aqui
pen- I
. ha tes e. como
elemen .t MuniciP
mm

1
1,Para ma .IOrreflexao
sobre
o
pnnc
vanab1
da de da organização municipa 1. cf. CASTRO José Nilo de. ODistrito federado. eviS
. . • ern diS. tritos8
• Honzonte.. JUI/set
.PIO
. da1007,
. p..h.11-19.
R. . ta BraSileira
n 15. Ed. forum. Belo
pectiva
d1v1sa
écis
. . de
Direi o
2 "Art 14 ( · · ) P , f • ·
· •
·.
. •
· • s e a res
Pl
3
· :: omiSs!,s - aragra o
·A orgamzaçao muniCipal. variável segundo as peculiaridades locais. a cnaçao de MuniCipiO
Georges.
4 p.
0
dependerao de_le1
. .
inda: SCELLE paris. t9 •
CASTRO Jose NIlo de. La contrtbutton du droit brésílien à f'étude du pouvoir régiona/. Oel Rey Editora. Belo Horizonte. 2005. P;
édition. pU[
de drott des g_ents, Recue
1, 1932, p. 203-107 ; DUVERG ER Maurice. lnstitutions politiques et Dr01t constttutwnnel.
6
74 e MO USKELY MIChel. r/Teorta JUrtâiCavol.
de/ Estado Federa/, Madrid: Aguilar. 1931, p. 234-137.
4 GUIBENTIF Pterre. Foucault Luhmann. Habermas. Bourdieu. Une génération repense !e droit, l.G.O.J., Paris. 2010. p. 122.
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m~ntação.

E é nos Municípios que as
·
· ·
d
s
mtssõe
a mtmstrattvas mais se rea .
lt~am e se completam jurídica e legisla.
ttva mente em termos de experiência
·
/
·
M
São os
umctpws espaços de experimentação extraordinários.
.
.
Assim r~arse -a
1· sequencta por 1et mumA

.

•

u, -

o
ctpa/ à estruturação do distrito com
a
entidade do Município (onde estaria
da
vedação? Nem na Constituição
dos
Rep ública nem nas Constituições
Estados), constituído de conselho deli
berativo para, nos limites de sua com
das
Petência, dispôr sobre as provisões
rinecessidades dos munícipes, no dist
to E/ ·
· ettos esses conselheiro s em
n~mero fixado pela lei municipal,,eles
nao t · m remuneração e, tampouco,
ena
.
m a competência dos vereadodiria
tnva
res A · · m como agem os conselh os
· gma
mas
municipais de vários órgãos locais,
rucom repres entação política e inst
mentação jurídica.
A.inda mais, teria pertinência substan
cta/ 8 existência de esferas de governo
l
diferentes, como diretório distrita
ara:
órgão colegiado eleito pela Câm
Para 0 governo distrital. E, forçosa
l na
mente, a representação distrita
ao
Câmara Municipal conferiria força
,
Poder local solidário e comunitário
o
Porque, a despeito de os vereadores
a
serem de todo o Município , a cen
uestr
al
icip
Político-administrativa mun
o
tura -se e desenvolve-se mais em razã
tico
e na direção do exercício democrá
creParticipativo nos distritos . É a con
de
tização do princípio da distrita/ida
que se afirma.
a
Alberga-se a oportunidade de outr
ll
grande inovação: a adoção do reca

stimunicipa l no regime jurídico de inve
o
dura dos conselheiros distritais, com
l,
des investidura participativa distrita
tomando-se, quem sabe, embrião para
o reca iI político de todos os eleitos.
São novos paradigmas que se extraem
al
da releitura do princípio constitucion
ada autonomia municipal, da auto-org
nização e de sua variabilidade, cuja
atisustentação possui densidade norm
va prospectiva válida.

111 - Ofuturo do
municipalismo brasileiro

1. Ofuturo do municipalismo passa por
o
iniciativas inovadoras que dotem
de
exercício da autonomia mun icipal
slamodelos próprios, criados pelo legi
name
dor municipal na sua função fund
a
tal estruturante, sem ferir, porém,
Constituição.
2. A auto nom ia política do Município
de
não pode es tampar essa ilusão
do
liberdade pelas vinculações ao Esta
ida
federal e ao Estado membro, na med
iem que as ambições teóricas do mun
na
cipalismo político esbarram sempre
do
dependência finance ira da União e
da
Estado (este também dependente
União financeiramente e legislativa
as
mente, como provam, por exemplo,
demandas e querelas do pré-sal).
pe3. De consequência, a condição de
· as
dinte (de pire s nas mãos mes mo,
caravanas de Prefeito s a Bras ília, prol
movidas pela Confederação Naciona
a)
de Municípios, não fazem outra cois
da
caracteriza-se como reducio nista
ória
autonomia de ação, tomando-a ilus

co
nesses casos extremos, como o sufo
por que passam hoje os Municípios
pucom a redução de receita, que com
ida
nha já seus orçamentos, promov
e
pelo governo federal diante da cris
financeira internacional. Fez-se penitência de salvação nacional com
joelhos dos outros.

4. Perpetra-se a busca de equilíbrio

e
entre a federação unionista brasileira
o pluralismo territorial encravado no
municipalismo, cujo futuro, porém, tem
ano princípio da localidade a particip
ção do espírito da unidade, ou da sime
os
tria com o centro, na medida em que
zavínculos das entidades descentrali
na
das politicamente estão a fortalecer,
ia,
prática, pelas relações de dependênc
senão submissão mesmo à União,
e,
sobretudo, o liame geral uniform
quando a federação existe exatamente
para não tê-lo tão forte, senão para
de
enfraquecê -lo. Mas é esse o tipo
e
nossa federação, que, anêmica, ped
passagem.
o
Por fim, esses traços mostram incerto
futuro do municipalismo brasileiro.
stiAtivar a aplicação do princípio con
l
icipa
tucional da auto-organização mun
sua
e o de sua variabilidade, não pela
visibilidade tópica, mas pela sua con
se
cepção ontológica e estrutural, que
al
cion
extrai da interpretação constitu
ulsistemática, encontrará sempre dific
s
dades no quadro financeiro. Ma
emesmo assim, ativemo-lo, não deix
sa
mos o moribundo escapar-nos nes
sfederação nominal e de presidenciali
no
mo bonapartista, que o fenôme
unionista gerou. Ouosque tandem?
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conexões entre
representação epart\c\p
açã o:

um desaf\o \nst\tuc\ona\?
Magna lnácio *

Oobjetivo deste artig

o é abordar a conexão entre a repr
esentação política
e
a participação no Bras
il sob um prisma
bastante específico
: o de que essa co
nexão não é apen
as desejável, mas
também atende a um
desafio institucional de aperfeiçoa
mento do nosso
sistema político,
particularmente,
no
que se refere ao
equilíbrio entre os
Poderes Executivo
e Legislativo.
Para localizar ad
equadamente esse
desafio, serão apre
sentadas 3 teses
e
um argumento:

Tese 1:
A dinâmica de desc
entralização política
e de criação de ins
tâncias deliberativa
s
vinculadas à exec
ução de políticas
públicas propiciar
am a emergência
de
um novo padrão
de governança no
s
municípios brasile
iros, principalmen
te
naqueles que ader
iram mais intensamente ao formato
de gestão descen
tralizada e particip
ativa. Esse padrão
de governança ca
racteriza-se pelo
incremento do nú
mero de instância
s
participantes do
processo decisór
io
,
sob a forma de co
nselhos e fóruns de

políticas. Vários
desses conselho
s
integram o desenh
o de algumas polít
icas públicas setoria
is, sendo induzido
s
pelo próprio marco
legal. Em decorrência disso, o Execut
ivo converteu-se em
um vetor important
e da incorporação
dos cidadãos à de
liberação sobre
a
gestão pública. A
consequência foi
a
reconfiguração do
ambiente decisório
,
com a presença de div
ersos espaços de
intermediação de
demandas de dive
rsos segmentos socia
is atuando paralelamente aos Legis
lativos.

Tese 2:
Oprocesso de desc
entralização verificada no País, nas
últimas décadas fo
i,
propriamente, um
a descentralização
administrativa se
m o correlato, na
mesma intensidad
e, de uma descon
centração de compe
tências legislativas
no eixo federativo
. Potencialmente,
a
descentralização
distendeu o esco
po
da agenda municipa
l de políticas públicas. Nesse sentido
, podemos argumen
ta r que o fortaleci
mento do govern
o
municipal dilatou
0 próprio espaço para
a atuação do Legislat
ivo, na medida em
,.

assaram a ser
que diversas po/tt, .
lcas p
deliberadas no níve
l/oca/.

Tese 3:
.
novo padra-- 0 de
A emergência de
sse . , · s - co({J
a
governança nos muniCIP 10
so
pr
oc
es
inclusão de mais
atores no o ({lade
iO
,. . reve
rteU
delib er at iv o- na
o
'"'o entre 0 5
in st itu ci on al de
rela~a/atiVO prevapoderes executivo
e LeQIS d to dá cenlecente no Bras I·., Este mo e
na
cu ti VO
tr al id ad e ao Po
der Ex.e lhe confe
re
produção das P0!Y
11cas poiS
' . 1·nstituCI·auma série de prer gat1vas
ro .. ar do proces so
.
nais, como a de pa
rt!c~p iativas legaiS
legislativo, dete 1 1
r n c ntária, en
tre
exclusivas, como
a orçame . da uFM
Ge

*
.
Profe.ssora adjun
. .
ta do D~pa~a':'~nto
. .
pesqUisadora na are
de ~1enc1a Poht1ca
a de mst1tu1çoes po
da Umvers1dade Fe
líticas.
deral de Minas Gerai
s tUFMG): Diretora
do Centro de Estu dos LegislatiVO
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.
outras · Es sas prerrogativas e poderes
.
conterem ao Execut1vo grande capaciri
.uade de in+1z' uenc1.ar as dec1soes legisla.
ri +· .
tivas e de ue
1 m1r a agenda substantiva
dep 0 I'ltlc· as públicas.
·
Mas esta e, a r.ace ma1s conhecida do
.
.
~ 11 .
plinosso morue
o mst1tucwna/. Uma im
_
r1
caçao menos ue
stacada desse modelo
,
·e que ess a pos1ç
ao do Executivo vis-à.
.
I
.
enta
VIs ao Le
gls at1vo também repres
·
nt
uma va agem 1nformaciona/ na
,.
Produção de po11t1
cas públicas. Ou
.
.
E
seJa 0 xecut1vo ocupa uma posição
. ~
Prtv1legiada na-o so, na definição das
,.
.
Pol1t1cas pu'bl1ca
s, mas também o faz
..
de forma
vantamais mformada. Essa
r
o
gem, nã aramente, faz com que o
,
. I .vo de le gu e ao
Pr op rio Leg1s
at1
EXecutivo tarefas de desenho e foras
mulação ria s po /'1t1.cas públicas, além
ri
ua funçã 0 executi.va que lhe é própria.
c·r~
s
em boa medlua
, parte considerável da
,.
,
.
'bl
Pol1t1cas pu lcas e moldada pelas ini. .
Ciativas 1ega1.s do Executivo ou tem o
r
seu format0 tin
a/ definido no processo
~
de regulam entaçao
das decisões legis.
.
s
lativa 0 e; a, a delegação é uma
. " ·. us
d1nam1c ·
esso
a Importante do proc
.
ri
uec1sório n0 8 ras11, em todos os níveis
- de poderes
ri
e governo . A ue
1egaçao
,
em si n- , problemática, desde que
' ao e
.
ri
aquele qu e ue
1ega se;a capaz de definir
·
a agenda a ser Im
plementada e possa
r
ola
contr
0 uso dessa delegação .

a

Argumento
É em fac e desse quadro que quero
.
desenvo!~,ver o segumt
e argumento:
é um traço do
ma vez que a delegação
.
/'
model0 po 1t1co, um dos princinosso
.
. .
· . wn
de
Pais sar.·tos tns
t1tuc a1s que enfrentamos é o rie garantir. uma formatação

u.

entre Executivo
democrática à relação
prática da dee Legislativo pautada na
que a melhoria
legação. Argumento
ionais envolvidas condições informac
é uma aspecto
das nessa delegação
ras, a delegacrítico. Em outras palav
o de uma escoção deve ser o resultad
dos legislalha informada por parte
da em capacidores: uma decisão pauta
titucionais de
dades políticas e ins
políticas públidefinição da agenda de
de controle da
cas a ser perseguida e
ria do ambiente
sua execução. A melho
o e delibera informacional de discussã
públicas é uma
ção sobre as políticas
para se atingir
condição fundamental
esse resultado.
siderável
"Em boa medida, parte con
moldada
das políticas públicas é
Executivo
pelas iniciativas legais do
al definido
ou tem o seu formato fin
ntação das
no processo de regulame
decisões legislativas."

ria de colocar
É, nessa linha, que gosta
e questão: se,
em perspectiva a seguint
taridade dos
e como , a complemen
s e participa timodelos representativo
cos inerentes à
vos pode mitigar os ris
avaliar se essa
delegação . Cabe-nos
de reconfigurar
complementaridade po
rti cip aç ão do
as condições de pa
decisório e de
Legislativo no processo
governo.
estão inicial é
Nessa direção, uma qu
ipativas represe as experiências partic
para melhoria
sentam oportunidades
macionais da
das condições infor
gislativa.
própria organização Le
é um instrumenComo sabemos, o voto

para informar
to relativamente tosco
s preferem em
sobre o que os cidadão
áreas de atuarelação a toda a gama de
(M AN IN ,
çã o do s go ve rn os
, 2006}. A dePRZEWORSK/ e STOKES
é incentivada
legação, em boa medida,
sce a incerteza
na medida em que cre
mandas dos
po lít ica quanto às de
ções frente a
cidadãos e às suas rea
vas de progradeterminadas alternati
.
mas ou políticas públicas
do Legislativo,
A profissionalização
anização mais
expressa por uma org
, com suporte
complexa e especializada
tável e profisde um quadro técnico es
cisivas para a
sional, são condições de
a política. Os
redução dessa incertez
deflagrados
processos deliberativos
tivas, como os
nas instâncias participa
políticas, tam conselhos gestores de
es importantes
bém configuram condiçõ
is exaustivo e
para o mapeamento ma
demandas que
focalizado dos temas e
dos cidadãos,
mobilizam a atenção
institucionais
ainda que sob condições
s estes devem
bastante distintas. Ma
s ou os ganhos
ser processos paralelo
podem ser otiinformacionais mútuos
mecanismos
mizados na presença de
que os conectem?
gislativo, essas
Do ponto de vista do Le
fornecer um
deliberações podem
te das demanmapeamento consisten
a vez que elas
das dos cidadãos, um
da de políticas
informam qual é a agen
oi o po lít ic o .
que co nt a com ap
es institucioDependendo das condiçõ
sas instâncias,
nais em que operam es
limitam à vocaas deliberações não se
s dos particilização das preferência
também a propantes, pois se referem
e acomodação
cessos de competição

93

20 anos da Lei Orgânica de Belo Horizonte
Magna Inácio

~Q

ma rede
_ s rei.e·oOliVeira!
I a
da CMBH, oFórum Metropolitano promove encontros entre mumclpws c d Região
Sob coordenação
implementar
. . Metropo
deuBH· (foto: Rodf/9
· , · om
_ ea
intormaçoe
a ob}etwo de . . /'t na
permanente de comunicação, especialmente entre as cJmaras mumc1pa1s e os vereadores
de demandas, interpretação de informações e a definição de prioridades do
d nças
aJUS te, a ava/laça
tantes essas políticas estão dos resul- selhos propicia~
0 na
ponto de vista de seus participantes.
ntuais mu a Lago,
tadas esperados. A rotina decisória vantes para 0
Os conselhos de políticas, deliberativos
dessas instâncias amplia as oportuni- realização de eve /ítica pública. dern

~~daS
~~ticipativas
• gave

au consultivos, incorporados aos arran-

de informações
produção
de para
dades
parlamentar
o controle
decisivas

umaa a
direção .del'zar

jos institucionais de diversas áreas de
forma não
de constituem
no Brasil,
que, embora
públicas
instâncias
políticas
homogênea, apontam para esses
potenciais. Esses conselhos configuram "pontos de entrada" para coalizões
de cidadãos e seus lideres na arena do
Poder Executivo, facultando- lhes a
interação face-a-face com os representantes eleitos e seus agentes (gestores
não-eleitos e burocracias públicas).
Mais importante, a vinculação dessas
instâncias às estruturas de gestão das
políticas públicas propicia condições
nada triviais de um aprendizado continuado acerca do código operacional
das políticas governamentais- coma
funcionam, onde falham e quão dis-

das ações do Executivo.

rnap daptabi!tda
essas arenas
e da açaodelibera·
'blicas
potencla
1
• mediante as ·nterior
políticas
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" ... deliberações produzidas pelas
instâncias participativas não
informam apenas sobre a agenda
de políticas, mas também produzem
informações sobre a dinâmica do
processo de governo."

Nesse sentido, as deliberações produzidas pelas instâncias participativas
não in formam apenas sobre a agenda
de políticas, mas também produzem
informações sobre a dinâmica do processo de governo. Ao acompanhar e
deliberar, de forma continuada, sobre
determinada área de política, os con-

~u

mental nao so amadas no I ·rn par
ções pontuais t mas tambe avas
desses conselhos, dação de n as
meio da revisão ou a Os debates eon·
sesc
. /atiVas.
·das pores pondecisões /egls
nte,
- conduzi
oncretame ·niquídeliberaçoes.
. !1zam c tênc1a· s e I. le·
·
'
selhos sma
incons1s
longo da tmPten·
tos de falhas,

dades produzid~~ ao públicas. ~~ tor- de Po/Jtlcas ses sJn. ats Jn vamentaçao
a aa
. I tivo a es
Ç
·buir par ·sla·
ão do Legls a
- s tegl
. de contn
para
d s decisoe
maciona1s po
fiação de impact~ -eas delegadas ·eas em
. ·"nCI
tivas ou das deCISO inef1c1e
- dessas
a superaçao
deliberações futuras.
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0
portanto é que a
meu argumento,
'
.
la ·
tltude dos mov1mentos dos _legisla.
,..~
+
em
dores
lermos ue sua atuaçao legis. '
;·
r·
e
a
lativ
Isca 1zadora, aumenta na
.
. rmacw· . tnfo
medida em que um c1rc
u1to
eo
na/ entre as arenas participativas
iativ
a
Poder Legislativo possa instruir
é
dade parlamentar. Uma possibilidade
0
fortalecimento da posição institucio· ' · o como uma arena de
nal. do Legls
,atw
_
.
,..~
altnhame 1+ uas
del1beraçoes produzino
s.
das nas instâncias participativa
b
de!
s
Essa
1 eraçoes tem consequenc1as
.
.
·
dlstribut IVas
, ou se;a, podem afetar
.
.
d1ferentem en te grupos de Cida
dãos e
,
·
'
/
de
as
are
po 1t1cas, principalmente
maPorque os conselhos ainda per
·
·
t
s
necem e ona1s. Esta é uma condição
po~co favorável a uma visão global da
de
açao de governo ou para a solução
.
·
·b
d.
conflitos lstn ut1vos relacwnados à
, .
,../
alocação ue
custos e benef1c1os entre
res
segmentos da população, entre seto
econA ·
omlcos etc. Opapel do Legislativo
hano processamento e o eventual alin
mento das deliberações produzidas
. . .
.
Pelas diver,sas I.ns tAanc1as
part1c1pat1d.
vas
' em lreção a uma agenda de
po/ít~·cas públicas consistente do ponto
iça distributiva, não é
d~ ~lsta da just
·
A
a/
tnv1
1r o papel de debater., proc · ssum
essar e alinhar as demandas e dellber. ~çoes formuladas nas instâncias paratlcipativas pode ser um passo fund
smental para o protagonismo dos legi
lativos no processo decisório local.
nas
Mas esse desafio não requer ape
os
e
entr
uma interação mais intensa
~egisladores e os participantes dessas
l~stâncias deliberativas. Do ponto de
de
VIsta do Legislativo, o desafio é
l.
natureza propriamente insti tuciona
A

A

Para assumir uma posição diferenciada
ndentro desse novo padrão de govema
o
raçã
ça, que inclui a interlocução e inte
, é
com as instâncias deliberativas
unecessário que os Legislativos ass
acicap
mam o desafio de construir
dades institucionais que lhes permitam
s
rec onf igu rar o exercício de sua
vo,
atribuições vis-à-vis ao Executi
burocracias e organizações sociais.
aOs legislativos têm introduzido inov

•

A dinâmica de descentralização
política e de criação de instâncias
deliberativas vinculadas à execução
11

de políticas públicas propiciaram a
emergência de um novo padrão de
governança nos municípios ...
11

o
ções institucionais importantes tant
o
no sentido do seu aperfeiçoament
de
organizacional, como no sentido
com
ampliar os canais de interlocução
7).
os cidadãos (ANASTASIA, 200
do
Inovações na organização interna
as
Poder Legislativo têm criado nov
da
oportunidades de participação
ivo,
sociedade civil no processo legislat
para além dos mecanismos de consulta
dos
popular e de iniciativa legislativa
alcidadãos previstos constitucion
smente. Em diferentes ritmos, os legi
es
!ativos estão introduzindo comissõ
de legislação participativa e mecanis
da
mos de interlocução institucionaliza
o
com a sociedade civil organizada, com
ináaudiências públicas, fóruns e sem
rios legislativos.
res
Esses mecanismos são inovado
aa
porque criam oportunidades par

sprodução de acordos e decisões legi
lativas pautados no confronto e na aco
idas
duz
modação de deliberações con
na
em instâncias participativas e
se
própria arena parlamentar. Não
trata apenas de drenar, para o interior
do Legislativo, as deliberações dos conr
selhos, fóruns etc. Mas, antes, de cria
racondições institucionais para a inte
e
ção continuada entre o Legislativo
as instâncias participativas, que pers,
mitam o intercâmbio de informaçõe
eco mapeamento de demandas e exp
tativas, criando um circuito informa
o,
cional entre Legislativo e Executiv
.
mediado pelas instâncias panicipativas
aComo destaca Jones (1994: 785), just
é
mente porque o processo legislativo
,
ivas
organizado em bases representat
uz
ele implica interação,· interação prod
informação e as informações processa
ram
das em cada est ági o deflag
de
sequências de negociação e
definição de acordos legislativos. Tais
os
acordos são eles próprios orientad
na
para novos rounds de interação
s,
medida em que, ao serem publicizado
e
podem ind uzi r par lam ent are s
a
cidadãos a se mobilizarem pel
s
inclusão de interesses e de posiçõe
até então ausentes.
A interação entre representação e pares
ticipação atua para pub/icizar ess
ao
e
acordos, submetê-los à inspeção
escrutínio público e, potencialmente,
de
impactar sobre os novos rounds
.
es
interação entre os legislador
ão
Chamar a atenção para essa dimens
de
significa ressaltar que o impacto
arranjos institucionais que dão suporte
m
a essa interação vai além da drenage
em
das deliberações participativas
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direção às instituições
representativas.
Oponto destacado aqui
é que a operação de um circuito inform
acional entre
essas arenas pode ativa
r e redirecionar
o processo legislativo, ite
rativamente,
de forma a aproximálo das preferências sinalizadas pelos cid
adãos.
Ofoco na complementar
idade e a abordagem nas interações
entre os atores
posicionados em ca
da um desses
arranjos - representativo
e participativo
-ajuda-nos a entende
r as possibilidades de reforço mútuo
das deliberações entre instâncias,
a partir da melhoria do ambiente inf
ormacional de
suas próprias delibera
ções . Esse me
parece ser um critério
importante para
avaliar a efetividade da
s deliberações
tomadas em contextos
representativos
e participativos : o poten
cial de articular, mediante converg
ência de preferências e agendas es
ses do is contextos , a partir de uma
lógica de dupla
deliberação . A comp
lementaridade
pode ser vista com um
a base promissora para o reforço mútuo
dessas de liberações, mas cabe -no
s salientar que
este resultado depend
e das condições
institucionais vigentes
em cada um
desses espaços.
Nesse sentido , é fun
damenta l que o
próprio Legislativo
fortaleça a sua
capacidade de delibera
ção parlamentar. Isso requer dotar os
legislativos de
amb iente inst ituc io
nal indutor da
produção de informaç
ões re levantes ,
do desenvolvimento de
expertise leg islativa e que ofereça
oportun idades
adequadas de delibera
ção parlamentar.
Avanços importantes
podem ser observados nessa direção
, como a profissionalização das estru
turas de apoio ao
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trabalho parlamentar
em curso , nas
Casas Legislativas.
A qua lidade do
assessoramento parla
mentar e a presença de estruturas es
pecializadas de
apoio ao traba lho leg
is lativo ce rtamente são elementos
cruc iais nesse
processo. Mas os se us
efeitos depe ndem da capacidade
instituc iona l do
Legislativo de usar efe
tivamente esses
recursos para promove
r uma de liberação parlamentar de qu
ali dade . Ou seja,
informada, voltada para
a definição de
agendas prioritárias e
re levantes e que
garanta a partic ipaçã
o efetiva dos represen tan tes .

"... é fundamenta\ que o
próprio
legislativo fortaleça a sua
capacidade de deliberação
parlamentar. "

Ofoco na complementar
idade entre os
mecanismos representat
ivo e participa tivo ajuda-nos a enten
der as poss ibilidades de confronto e
refo rço mú tuo
das de li berações en
tre di fere ntes
instâncias envo lvidas
na produção de
uma governança demo
crática. Não se
trata de diluir as espe
cificidades instituc ionais de cada um
desses meca nismos, mas de reconhece
r que a posição
futura do Leg isl at ivo
no processo
decisório dependerá da
sua capacidade
de reconhecer e co nfigu
ra r, instituciona lmente, a sua intera
ção com esse s
novos atores e instância
s. Isso não se
li mi ta a incorporar
as dema nd as e
decisões das instância
s pa rticipat ivas
à sua agenda, mas,
antes , de cri ar
cond ições adequadas
pa ra delib erar
sobre el as . Env olv
e aind a cr i ar
co ndições pa ra que
haja sin ergias

'"'o
entre as agendas e os tocos de atença .
.
s
pa
rtic
i.
d · stâncJa
do LegislatiVO
e as m
pativas .
de
Em outras pa lavras , 0 safio institu-- entre
cio nal de esta beIec er conexa 0
. partict-.
~
·ns
tân
cws
representaçao e as 1
de partida
pativas pode ser um ponto
ta mar de
.
mteressante pa ra um novo pa
das na,..o
relações entre Po dere s marca
'
- mas antes , Pelo prope la de /egaçao
,
' .
processo
tagonismo do Legislat
iVO no
decisório.
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Participação popu\ar, função \egis
\ativa e função executiva:

acontribuição da lei Orgânica
do Município de Be\o Horizonte
Marinella Machado Arau
jo*

1. A contribuição da le
i
Orgânica para o exercíci
o
da democracia em
Belo Horizonte
A Lei Orgânica do Mu
nicípio de Belo
Horizonte- LOMBH -,p
ublicada no dia
21 de março de 1990,
inaugurou uma
nova forma, fundada na
soberania popular, de exercício das
funções legislativa e executiva. E,
ao fazê-/o, a
LOMBH contribuiu forma
lmente para a
maior efetividade dos
direitos por ela
regulados, sobretudo,
dos direitos sociais de interesse local,
de competência municipal.
Como afirma Habermas, em
A Inclusão
do Outro:

"O direito positivo não po
de mais
obter sua legitimidade rec
orrendo a
um direito superior. Odireito
moderno legitima-se a partir da
autonomia
garantida de maneira un
iforme a
todo cidadão, sendo que
a autonomia privada e a pública pre
ssupõemse mutuamente". (HAB
ERMAS,

2006, p. 294)

Identifico, em linhas ge
rais, essa nova
forma de exercício das
funções legislativa e executiva a partir
da garantia do
exercício do poder políti
co diretamente
pelo povo: (i) seja pela
sua participação
no processo legislativo
, por meio de
plebiscito, referendo e
iniciativa popular; (i i) seja pela institu
cionalização da
gestão democrática e do
controle popular da Administração Pú
blica municipal
por meio de conselhos
gestores , conferências e fóruns públi
cos (art. 2°, §
2°). E, ainda, (i ii) a partir
do reconhecimento da garantia do
exercício de
mecanismos de controle
da legalidade
e da legitimidade do Po
der Público e da
eficácia dos serviços pú
blicos (art. 3°,
inciso 11), como objetivo
s prioritários do
Município.
Assim, podemos afirm
ar que a LOMBH
contempla instrumento
s de participação popular no poder po
lítico-administrativo, que Pettit deno
mina democracia contestatória e rec
onhece como
formas consultivas de
seu exercício. E
o que são formas
consultivas de
democracia contestatór
ia? Para Pettit,

elas consistem em me . s uti IizadoS
iO
ernapelas autoridades, seJ. elas gov
am
suttar
. .
mentais ou /egJsl
atJvas, para con do da
a sociedade civil organ
izada quan m o
/ . s co
tomada de decisões
poiJtJ _
c : ' tomafim de garanti.r que as dec 1soeS
. om o
das estejam em cons ânc/8 c
_on ãos destinainteresse comum dos cJd
ad
são
~
E
tários dessas açoe
s
s. ssa s forma
. conimportantes na dem 0 crac1a
para
testatória porque co tribuem
n
seJ
.
e comum ·a,
garantir que o mt
eress
efetivado
de fato, um interesse
a ser
adas
/.
pelas po/JtJ
cas pu/bl.1cas, petas tom
pE
TTfT,
de decisão dos gove
rnos. (
2007)

* Professora Adjunta de
onde coordena o Núcleo Direito Administrativo, Direito Urbanístico e Dir
Jurídico de Políticas Pú
eito Ambiental da Faculd
blicas- Nujup .
~
ade Mineira de Direito
Direito.
e do Programa de Pós-gra
duaçao em
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Em estados democráticos e plurais, a
efetividade de direitos é proporcional à
legitimidade popular porque reforça a
~e/ação de identidade entre juízos de
JUstificação que fundamentam a
produção legislativa e interesse público
manifestado nas esferas públicas. E,
ao fazê-/o, amplia a força normativa da
lei. A ideia de representatividade,
sobre a qual se estrutura o poder po/ític.o no Estado de Direito, em sua origem
ltbera/, é insuficiente tanto para garantir a diversidade social, econômica e
cultural dos interesses que sustentam
cada cidadão, quanto para sustentar o
respeito à diferença sobre o qual se
erige o significado de igualdade em
democracias plurais. Por isso, é preciso
garantir que a construção dessa legitimidade seja procedimental, e não
episódica. (HABERMAS, 2006)
E acrescentaria. Se a efetividade de
direitos é proporcional à soberania
popular, em minha opinião, esta também determina a eficiência da aplicação da lei pela Administração Pública,
pois a atividade administrativa é, por
definição, uma atividade concretizadora dos direitos que a lei garante em
abstrato. Não se trata de afirmar que
somente participação popular seja suficiente para garantir a efetividade de
direitos. Ao contrário, compreendo que
~eu exercício desproporcional pode,
tnc/usive, gerar ingovernabi/idade. Meu
objetivo, neste texto, é explicitar a
relação de causalidade existente entre
a atuação dos poderes Legislativo e
Executivo e a participação popular, nos
processos de tomada de decisões
P.olítico-administrativas que concrettzam os direitos regulados pela lei.

Por outro lado, não podemos descon siderar que, muitas vezes, a própria lei
é produzida com o fim de: (i) confirmar
valores sociais, (ii) adiar a solução de
conflitos por meio de compromissos
dilatór ios ou (iii}, simplesmente,
demonstrar a capacidade de ação do
Estado como um álibi. E, assim, acaba
"Não basta a dimensão autoral da
democracia. Não basta que
sejamos, ainda que formalmente,
autores das leis, das políticas
públicas e das decisões que nos
vinculam."

por constitucionalizar de forma simbólica, como sustenta Neves (2007), os
direitos que deveria garantir de forma
efetiva . Não tratarei desse assunto
neste texto. Tratarei apenas de sustentar que, apesa r de a dimensão
democrática ser uma característica
marcante do conteúdo da Lei Orgânica
de 1990, ainda permanece como
desafio para a efetividade dos direitos
fundamentais que ela garante: (i) a
amplia ção da atuação do Poder
Legislativo para além da produção legislativa e (it) a necessidade de melhoria da articulação interinstitucional
entre as esferas políticas e administrativas do Município

2 Os desafios para o
exercício efetivo das
funções legislativas
e executivas
Se pressupusermos (t) ser o interesse
comum aquele que pode ser sustentado coletivamente numa discussão
pública e, (ii) se esse interesse comum

é o que justifica a própria atuação do
Estado em democracias, sobretudo, no
seu sentido republicano, ou seja, as
definidas como o regime que efetiva as
políticas públicas e as ações de governo apenas e na medida em que elas
derivem do interesse comum, poderíamos afirmar: (i) a dimensão autoral da
democracia tradicionalmente vinculada
à produção de leis é insuficiente para
garantir pluralismo, diversidade e respeito à diferença, pois, ao se fundamentar princípio majoritário, tende a
excluir do processo legislativo o interesse das minorias. Mas o que é a
dimensão autoral da democracia? É
aquela em que nos identificamos,
ainda que indiretamente, como autores
das leis, das decisões e das políticas
públicas que vinculam nossas próprias
ações e as do Poder Público.
Em estados plurais, os representantes,
ainda que eleitos pelo povo, não estão
completamente aptos a representar
legitimamente toda a diversidade dos
interesses dos cidadãos, seus eleitores.
Por isso, Habermas (2006) e Pettit
(2007) reafirmam haver necessidade de
instrumentos político-jurídicos que
garantam a interlocução permanente e
processual entre cidadão e Estado, os
quais transcendam as limitações da
representatividade e do voto universal,
que eleições periódicas igualmente
não são capazes de suprir.
De forma bem simplificada, é, em razão
dessa insuficiência da democracia representativa e de seu modelo eleitoral,
que surge, em Pettit (2007}, a ide ia de
uma democracia contestatóría e, em
Habermas (2006}, a ídeia de uma
democracia dialógica. Não basta a
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Como afirma Rawls, em OLibera 1ts
Político:

A razão publica e característica de
r

Seminário discute contribuições da Lei Orgânica de BH para a ampliação dos espaços
democráticos de construção do interesse público. (foto: Rodrigo Oliveira)

dimensão autoral da democracia. Não
basta que sejamos, ainda que formalmente, autores das leis, das políticas
públicas e das decisões que nos vinculam. É necessário que tenhamos con-

trote da atividade de nossos representantes, principalmente, no Legislativo e
no Executivo. Um Estado de Direito em
que políticas públicas são judicializadas é um Estado em que o Executivo
fracassou no exercício de sua função
administrativa, e o Legislativo produz
leis simbólicas. Por isso, é preciso pensar formas mais eficientes de construção do interesse público do que as
apresentadas pela democracia representativa.
Em minha opinião, portanto, o controle
processual e democrático da aplicação
de leis ou, no caso, da execução de
políticas públicas é tão importante
quanto a produção legislativa ou a
elaboração dessas políticas. Isso significa, no que se refere à função legislativa, que esta também abrange o
controle do Executí~vo e -

calização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Município e das entidades da administração indireta, que também é exercida
pela Câmara, mediante controle externo, parece-me essencial para que a
efetividade de direitos seja alcançada.
Por quê? Porque não são as leis que
concretizam os direitos por elas garantidos, mas as ações (do Estado, dos
indivíduos) que as executam. Assim,
quanto maior o controle de sua
execução, maior a chance de efetiválos. Não me refiro ao controle meramente formal, usualmente realizado
pelos Tribunais de Contas, mas ao controle material, ou seja, aquele que avalia, a partir de indicadores de desenvolvimento socioeconômico, por exemplo,
os resultados alcançados pelas políticas públicas implementadas pelo
Executivo.
No que se refere à função administrativa, parece-me essencial garantir que a
atuação do E er;uti o ,·. . .f , d_

i
i
~tt 11/ d fnt (/ u
e , roriuçaode tionalment Por qu ·, r olft

lets. Assim. o resgate da limçãa de fi - pObiic • re !Jitarn ds e colha , lnv~s~~
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Assim, para que essas escolhas possam ser sustentadas publicamente sem
que entrem em contradição, como estabelece o princ ípio do discurso de
Habermas, a partir do hiperativo ca tegórico de Kant, é preciso que sejam
discutidas dia logicamente. Por isso,
afirma Habermas: "são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu
assentimento, na qualidade de partiCJ·pante s de discu rsos racio nais" .
(HABERMAS, 1997, p. 142)
Não há dúvidas de que avançamos no
exercício da democracia participativa
a partir da publicação da LOMBH. A
atuação dos conselhos gestores de
Belo Horizonte, hoje 44, tanto na formulação, quanto no controle de políticas públicas é incontestável. Entretanto,
se por um lado, a LOMBH ampliou os
espaços democráticos para a construção político-administrativa do interesse público, por outro, a apropriação
consciente dessa esfera pública pelos
cidadãos belo-horizontinos ainda permanece um desafio. A ausência de
articulação interinstitucional entre
esses conselhos e os demais órgãos da
Administração Pública que se reflete
em políticas públicas dissonantes, bem
como a ausência de legitimidade de
muitos dos conselheiros, sejam os representantes de segmentos públicos,
sejam os representantes de segmentos
privados, são exemplos concretos do
que ainda precisamos aperfeiçoar.
Ouanto ao exercício da função legislativa, em especial, o controle externo, a
cargo da Câmara, cujo exercício é auxiliado pelo Tribunal de Contas do
Estado, ainda há muito a avançar.

Apesar de a função executiva, também
manifestar-se pelo exercício de função
política, qual seja, a de governo, a integração entre Legislativo e Executivo
ainda é precária,· em geral, resume-se à
produção de leis.
Nesse sentido, o disposto no § 2° do
art. 95 da LOMBH ainda configura um
desafio:

2° - Os Poderes legislativo e
Executivo e as entidades da administração indireta manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:
I -avaliar o cumprimento das metas
previstas nos respectivos planos
plurianuais e a execução dos programas de governo e dos orçamentos;
11 - comprovar a legalidade e avaliar
os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial dos órgãos
da administração direta e das entidades da administração indireta, e
da aplicação de recursos públicos
por entidade de direito privado;
111 -exercer o controle de operações
de crédito, avais e garantias, e o de
seus direitos e haveres;
IV - apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional. (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE)
§

3. Como garantir maior
efetividade do modelo
democrático instituído
pela Lei Orgânica de
Belo Horizonte
Em linhas gerais, reafirmo que a maior

efetividade do modelo democrático
instituído pela Lei Orgânica de Belo
Horizonte depende de duas estratégias.
(i) A primeira consiste na ampliação da
esfera pública para incorporar atores,
sujeitos constitucionais, aptos a sustentar publicamente e de forma coerente os interesses públicos coletivos
que representam . Isso pressupõe mais
transparência no exercício das funções
legislativas e executivas pelo Poder
Público e ampliação do diálogo entre
Estado, Poder Público e povo, cidadão.
(i!) A segunda diz respeito ao fortalecimento institucional do Legislativo e do
Executivo por meio da articulação institucional, o que pressupõe, por um lado,
a institucionalização de fato ou a internalização da cooperação interinstitucional, como instrumento de efetividade e eficiência administrativa tanto
pelo parlamentar, quanto pelo administrador público,· e, por outro lado, a
ampliação da função de controle social
e legislativo de direitos sociais, em
especial de políticas públicas.
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Brandão Minassa

Coordenado r
de Pla neiamen to
em Comunicação

Apesar de leigo, po
rém curioso, no que se refere
a leis e
processos legislativo
s, o nome
me chamou a atenção
à primeira vista: LEI ORGÂ
NICA. Ele
remete a algo vivo,
pulsante,
dinâmico e real, assim
como é
a vida de uma cidad
e e seus
habitantes. Ao co
ntrário do
termo CONSTITUIÇÃ
O, que nos
leva a imaginar alg
o sólido,
imutável, definitivo,
uma coisa
meio que intocável pe
los mortais comuns,
embora nem sempre respeitada pelos
mortais "incomuns"
. As cidades não
são dessa forma- ela
s são orgânicas. É co
mo define o exVereador Patrus An
anias, Relator da Le
i Orgânica de Belo
Horizonte: "temos qu
e entender a cidade
como o espaço da
contradição humana."
Afinal de contas, o cid
adão mora é no
Município, e não no
Estado ou no País. Po
r isso, entendo que
o nome LEI ORGÂNICA
seja um achado lingu
ístico fabuloso.
A Lei Orgânica do M
unicípio de Belo Ho
riz
onte completou
em março de 201 O,
vinte anos. De quan
do foi promulgada,
até hoje, a cidade pa
ssou por grandes tra
nsformações. A
população cresceu
e os problemas tam
bé
m
, a questão metropolitana ganhou
uma dimensão impo
ssível de não ser
considerada. Atualm
ente, somos uma m
etr
ópole com, aproximadamente, 5 milh
ões de habitantes,
considerando os 34
municípios que form
am a Região Metro
politana. Ou seja,
ampliou-se, conside
ravelmente, "o espa
ço da contradição
humana".
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para uma tarefa dessa envergadura. Uma lei orgânica trata
de princípios que parecem não ter fim, na busca permanente
do bem-estar social. Tarefa difícil, muita vezes inglória, mas
que precisa ser feita permanentemente.
Oque me encanta nessa nomenclatura -LEI ORGÂNICA -é
sua ligação com a vida, com a convivência e com a sobrevivência. As cidades com seus desafios e seus habitantes já
foram cantadas em prosa e versos por artistas de todos os
cantos do planeta. O escritor francês, Antoine de SaintExupéry (1939), no livro Terra dos Homens, descreve uma
visão noturna de uma cidade e dá uma sugestão que poderia
muito bem ser aproveitada, quando da atualização de leis
orgânicas de qualquer município:

e .á me alonguei além da
Para encerrar, porque acho qu J , c~mara Municipal de
b que em frente a a
conta, vale Iem rar,
'
· tado por Oscar
Belo Horizonte, existe um marco_ pro!e~ .
Niemeyer, em que consta a seguinte mscnçao.

h o ovo de Belo Horizonte
''Desembarcando de um longo son o, p
teza de a partir
.
di
esperancas na cer
'
pousa, aqw, o marco e suas
, dadeiro ator que faz a
nhecido como o veli
de agora, ser reco
.
e abre o horizonte para a conshistória, transforma a realida~e.
h mana onde as diferen. d de ma1s JUSta e a '
trucão de uma sacie a
dizer. com dignidade,
ça; sociais desaparecem e todos possam
,
eu sou.
" marco
Belo Horizonte, 21 ue
, de 7990.
~ " o
do
Ano da promulgaçao ua 1 lei. Orgamca
,
Município de Belo Honzonte.
A

Trago sempre nos olhos a imagem de minha primeira noite de voa,
na Argentina - uma noite escura onde apenas cintilavam, com
estrelas, pequenas luzes perdidas na planície.
Cada uma dessas luzes marcava, no oceano da escuridão, o
m!Yagre de uma consciência. Sob aquele teto alguém lia, ou meditava, ou fazia confidências. Naquela outra casa alguém sondava
o espaço ou se consumia em cálculos sobre a nebulosa de
Andrômeda. Mais além seria, talvez, a hora do amor. De longe em
longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. Até os mais discretos: o do poeta, o do professor, o do
carpinteiro. Mas entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos...
É preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente fazer um
esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham,
de longe em longe, ao longo da planura.
(SAINT-EXUPÉRY, 1939).
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Desenho original de Oscar Niemeyer
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ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
PARA GESTANTES.
QUANDO VOCÊ VÊ UMA GESTANTE SENDO ATENOIDA
PRIORITARIAMENTE E COM RESPEITO, VÊ O TRABALHO DELESQUANDO VOCÊ VÊ MULHERES víTIMAS DE VIOLÊNCIA RECEBENDO
pROTEÇÃO. VÊ O TRABALHO DELES· E QUANDO VOCÊ VÊ NOSSAS
CRJANÇA5 RECEBENOO UMA oA5 MEJ.HORES MERENoASiJO PAÍS, TAMBÉM
VÊ O TRABALHO DELES· poRQUE O TRABALHO DOS VEREADORES
NÃO ESTÁ DENTRO DA CÁMARA· ESTÁ NA VIDA DA CIDADE.

OVEREADOR TRABALHA, A CIDADE MELHORA·
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