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Resumo

Este estudo aborda a participação da sociedade na gestão pública local, através do en

tendimento do funcionamento dos Conselhos Municipais, concebidos como espaços privilegi

ados para a prática da democracia cidadã. Investigação interpretativa de caráter qualitativo, os

conhecimentos construídos são marcados pela subjetividade e pela interatividade em vários

níveis: do pesquisador/cidadão com o campo empírico e com outros sujeitos envolvidos no

processo, do pesquisador/cidadão com os autores que discutem este assunto e do pesquisa

dor/cidadão consigo mesmo. Permeado pela interdiscursividade, tematiza os conhecimentos

teóricos a respeito de participação, cidadania, democracia, descentralização, sociedade civil e

conselhos gestores de políticas públicas, ressignificando conceitos necessários ao processo

participativo interativo entre a sociedade civil e o Estado, articulando práticas e discursos em

contextos históricos, políticos, culturais e econômicos.

Com estes pressupostos, busca conhecer, analisar e evidenciar entendimentos e inten-

cionalidades e formas de agir/gerenciar praticadas pelos Conselhos Municipais na fonnulação,

implementação e avaliação das políticas públicas e suas relações com a gestão pública local,

no período de 1989-2000, no município gaúcho de Ijuí.

Mapeando variáveis, estabelece tipologias classificatórias nas quais enquadra os con

selhos de Ijuí e, analisando/interpretando documentos, normas e entrevistas narrativas, aborda

as diversas características dos mesmos. A experiência dos conselhos em Ijuí mostra que o

envolvimento da população, seja diretamente (como nas assembléias dos conselhos distritais)

seja através de representantes das principais entidades da sociedade civil, além de garantir um

caráter mais democrático à gestão pública, possui potencial para interferir no modus operandi

da máquina pública e dos governos municipais. Aponta também para a necessidade de ampli

ar espaços de participação informais, não institucionalizados, autônomos, abertos à participa

ção de todos os cidadãos, constituindo-se cm processo educativo para a construção de espaços

potencializadores da cidadania interativa.



Abstract

This study approaches the partieipation of the soeiety in the local publie administra-

tion, through the understanding of the operation of the Municipal Council, conceived as privi-

leged spaces for the citizen's democracy practice. Interpretative investigation of qualitative

character, the built knowledge are marked for the subjectivity and for the interactivity in sev-

eral leveis: of the researcher/citizen with the empiric field and with other subjects involved in

the process, of the researcher/citizen with the authors that discuss this subject and of the re

searcher/citizen by himself. Permeated by the inter-discursivity, gives the theme to the theo-

retical knowledge regarding partieipation, citizenship, democracy, decentralization, civil soei

ety and advices managers of publie politics, re-signifícation necessary concepts to the process

of interactive partieipation between the civil soeiety and the State, articulating practices and

speeches in historical, political, cultural and economic contexts.

With these presuppositions, it looks for knowing, to analyze and to evidence under-

standings and intentions and forms of acting/administrate practiced by the Municipal Council

in the formulation, implementation and evaluation of the publie politics and its relationships

with the local publie administration, in the period of 1989-2000, in the municipality of Ijuí-

RS.

Charting the variables, establishes classificatory typologies in the ones that fít the

councils of Ijuí and, analyzing/interpreting documents, norms and narrative interviews, it ap

proaches the several characteristies of the same ones. The experience of the councils in Ijuí

shows that the involvement of the population, directly (as in the assemblies of the district

council's) or through representatives of the main entities of the civil soeiety, besides guaran-

teeing a more democratic character to the publie administration, it has potential to interfere in

the modus operandi of the publie machine and of the municipal governments. It also points to

the need of enlarging informal partieipation spaces, not institutionalized, autonomous, open to

the partieipation of ali the citizens, being constituted in educational process for the construc-

tion of potential spaces of the interactive citizenship.
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1 - Introdução

O município brasileiro constitui-se numa organização formal com limites e população

claramente definidos. Representa a unidade de governo local no sistema político federativo

brasileiro, gozando de autonomia nos termos e limites da constituição brasileira e das consti

tuições estaduais. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição do Brasil e, na

seqüência, das Constituições estaduais e das Leis Orgânicas municipais, inicia-se no Brasil,

seguindo uma tendência mundial, a valorização dos níveis subnacionais de governo (Estados e

municípios), ocasionando a descentralização do poder do governo federal. Isso se evidenciou

através de uma redistribuição do bolo tributário1 entre as três esferas de governo e pela redis-

tribuição de responsabilidades pelo atendimento de serviços básicos à população, especial

mente no caso do atendimento à saúde e da educação fundamental. Estas mudanças requeriam

uma modificação na estrutura administrativa dos municípios, na forma tradicional de formular

e implementar as políticas.

O processo de democratização pelo qual passava o país, a gradativa incorporação da

cidadania como elemento irreversível dos espaços locais ao mesmo tempo em que o processo

de globalização aumentava os contingentes de excluídos, exigia a incorporação efetiva da

De acordo com Teixeira (1996), com a constituição de 1988 foram mudadas as competências tributárias e os

Municípios e Estados obtiveram melhor fatia da arrecadação:

Nível da República Federativa

UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

Antes da Constituição de 1988

48,5%

37,0%

14,5%

Depois da Constituição de 1988

34,4%

42,8%,

22,8%

Já Afonso (apud Blumm e Souza, 1999) apresenta o seguinte quadro de distribuição dos recursos tributários

disponíveis:

Nível de Governo

UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

Antes de 1988

62%

27%

11%

Depois de 1988

58%

26%

16%

Esta modificação, que elevou a receita tributária disponível dos municípios de 2,5% em 1980 para 4 % do PIB

em 1990, fez com que a União, num movimento defensivo do seu volume de recursos, a criar tributos sob a

forma de contribuições sociais, que não necessita partilhar com estados e municípios.
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sociedade civil organizada como ator importante no processo de gestão das políticas públicas.

É nos municípios, especialmente nos de pequeno e médio portes2, onde os cidadãos estão mais

próximos dos governantes responsáveis pelas políticas públicas de nível local, que as exigên

cias pelo atendimento das demandas passam a ser cada vez mais cobradas. Por isso considera-

se o município um espaço privilegiado para a concretização da democracia, com a efetiva

participação cidadã da sociedade. Entretanto, esta parece ser uma concepção ideal distante da

prática generalizada, que utiliza o discurso da participação muito mais como fonte legitimado-

ra do poder político local, ou onde os mecanismos de participação, como os Conselhos Muni

cipais, constituem-se apenas formalmente para atender exigências legais para repasse de re

cursos no processo de descentralização. É por isso também que os municípios sofrem tantas

críticas de toda ordem no que diz respeito à irresponsabilidade fiscal e à ineficiência e ineficá

cia das administrações locais.

E desta relação aparentemente dicotômica, dos aspectos positivos e negativos das ex

periências e práticas de gestão local, especialmente quanto à participação da sociedade civil

no processo decisório, que nasce o escopo para o desenvolvimento desta pesquisa, que pre

tende identificar e analisar os diferentes aspectos inerentes à atuação dos Conselhos Munici

pais no processo de formulação e implementação das políticas públicas durante as últimas

gestões públicas no Município de Ijuí.

Na perspectiva de conhecer, analisar e evidenciar entendimentos possíveis em relação

à prática de atuação dos Conselhos Municipais e suas relações com a gestão pública local, nos

propusemos o seguinte problema de pesquisa: Como atuam os Conselhos Municipais no pro

cesso de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas em Ijuí-RS, no período

de 1989 a 2000? E, para efeito de delimitação e aprofundamento deste tema, optamos por ana

lisar mais detidamente as ações dos seguintes Conselhos: Conselho Municipal de Desenvol

vimento de Ijuí (CODEMI), Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural

(COMRURAL) e Conselhos Distritais, especialmente o de Santana.

Nesta pesquisa, propusemo-nos os seguintes objetivos: a) Conhecer, analisar e eviden

ciar as intencionalidades e fonnas de agir/gerenciar praticadas pelos Conselhos Municipais no

processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; b) Descrever e

analisar as relações da sociedade civil com o Estado por intermédio do entendimento da atua

ção dos Conselhos Municipais.

2 Dos atuais 4.974 municípios participantes do FPM, 72,6% possuem menos de 20.000 habitantes e apenas 3,6%
possuem acima de 100.000 habitantes. (Blumm e Souza, 1999)
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Para nós, a escolha deste tema justifica-se devido à inquestionável importância do mu

nicípio para o desenvolvimento socioeconômico e político do país. No entanto, apesar dos

avanços da Constituição Federal de 1988, no que concerne à distribuição do bolo tributário, a

maioria dos municípios encontra-se num processo de esvaziamento das suas potencialidades

financeiras, políticas e administrativas. É urgente, portanto, repensar estratégias para que os

mesmos não sejam declarados inviáveis e que se revigorem como entes autônomos e atuan

tes, para que cumpram sua função histórica de unidade básica de decisão e aglutinação social.

Este papel é, sem dúvida, mais importante no novo cenário mundial, no qual um as

pecto é a eliminação gradativa do estado do bem-estar social {wellfare staté), no nível dos

governos nacionais, dando lugar ao estado neoliberal mínimo. Neste sentido, o Estado brasi

leiro, apesar de constituir-se até hoje apenas em caricato de Estado de Bem-Estar, vem se re-

estruturando à luz dos paradigmas internacionais de refonna administrativa e das propostas de

inovação de gestão pública em ambientes de democracia consolidada. É o município que hoje

passa a assumir cada vez mais esse papel de welfare, não só pelo crescente gasto nas áreas de

saúde e educação, já que o município passa a assumir cada vez mais as políticas sociais antes

a cargo da União, mas também pelas políticas voltadas para a geração de emprego e renda e

de incentivo ao desenvolvimento local, passando o município à condição de promotor do de

senvolvimento econômico com base em ações de âmbito local.

Aparecem, neste contexto, as questões das relações intergovernamentais, da autono

mia dos municípios, da descentralização, da participação, da cidadania ativa, da governabili

dade e da governança na gestão pública, todas de fundamental importância para qualificarmos

o processo de formulação e implementação de políticas públicas.

Um dos espaços privilegiados para praticar novas formas de gestão e construir proces

sos de cidadania ativa ou deliberativa e, como estamos propondo, a cidadania interativa são os

Conselhos Municipais, instituídos durante a década de 90 em todos os municípios brasileiros,

até como exigência legal do processo de descentralização implantado pelas reformas em cur

so. Conhecer em profundidade como funcionam estes conselhos, como se organizam, como

contribuem efetivamente na construção da experiência democrática nos governos subnacio-

nais é de suma importância.

Um dos elementos que pode contribuir neste sentido é, indubitavelmente, a produção

de conhecimentos teórico-empíricos que analisem os instrumentos de participação da socie

dade civil nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e os
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mecanismos de responsabilização e eficiência social, de governança e de governabilidade

presentes nesses processos.

Tais estudos, ainda que significativos mesmo no que se refere aos governos locais, são

ainda insuficientes se considerarmos a diversidade política, social e econômica do Brasil, que

provoca grandes diferenças entre os municípios, o que prejudica ou mesmo inviabiliza esfor

ços de descentralização e de reformas administrativas padronizadas ou concebidas para muni

cípios de porte, grau de dependência financeira e grau de urbanização altamente diferencia

dos. Daí a necessidade de estudos empíricos que permitam um quadro referencial para cada

região.

O desenvolvimento de estudos desta natureza pode fornecer subsídios à formulação de

tipologias de conselhos municipais e à elaboração de modelos organizacionais adequados aos

mesmos, contribuindo assim para o avanço da administração pública e da teoria das organiza

ções.

Por outro lado, os resultados construídos no processo poderão orientar as ações de

Conselhos Municipais e de governos locais, contribuindo para o aumento da eficácia e efeti

vidade da gestão de políticas públicas, bem como para avançar na construção de uma demo

cracia também cidadã.

As questões teórico-metodológicas, que contribuíram para o entendimento do campo

empírico, são tratadas neste primeiro capítulo e pautam-se, principalmente, nos seguintes

pressupostos: trabalhar com a pesquisa interpretativa; privilegiar as relações sociedade e Es

tado na compreensão das práticas dos Conselhos municipais; interagir com os sujeitos (soci

ais, históricos e culturais) envolvidos na pesquisa, privilegiando: o diálogo, a interação, a

argumentação, a produção de narrativas orais, a visão plural, a emergência de sentidos e re

presentações, ou seja, possibilitar a interdiscursividade; realizar estudo de discursos ou tex

tos escritos que discutem a legislação, bem como o diálogo com textos reflexivos de autores

que discutem o tema da presente pesquisa. Como possibilidade metodológica, privilegiamos:

leitura e análise de conteúdo de documentos; entrevistas narrativas, grupos focais temáticos e

reconstrução histórica das práticas de participação da sociedade civil.

Já no segundo capítulo pretendemos tornar claros os fundamentos analíticos que con

tribuíram na explicitação dos seguintes conceitos: participação, democracia, cidadania, des

centralização Estado, sociedade civil, gestão pública e outros que atravessam a presente pes

quisa. Foi intenção estabelecer possível diálogo envolvendo o campo empírico, o campo teó-
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rico e os conhecimentos e práticas do pesquisador. Desde já queremos ressaltar que os concei

tos são significados possíveis e que, por isso, apontam entendimentos que podem ser provisó

rios, já que construções históricas, culturais, humanas e sociais. Ousamos, neste trabalho, pro

por o conceito de cidadania interativa, o qual dá um novo significado aos conceitos atuais de

participação cidadã, cidadania ativa e cidadania deliberativa.

Para entendermos o contexto histórico, social, político, cultural e econômico do muni

cípio, no qual se desenvolve este estudo, fazemos, no terceiro capítulo, uma breve contextua-

lização das práticas e pressupostos que marcaram a história de Ijuí, das pessoas e, principal

mente, dos movimentos desenvolvidos pela sociedade civil e as práticas efetuadas pelo poder

público local, no que se refere aos conselhos municipais. O que destacamos é que este muni

cípio, desde 1953, vem experimentando a idéia de conselhos como espaços públicos de rela

cionamento e cooperação (interação) entre sociedade civil e governo.

Os conselhos gestores de políticas públicas da década de 90, período de consolidação

do processo constituinte nos três níveis constitutivos da Federação brasileira, são abordados

no quarto capítulo. Para tanto, discute-se o referencial normativo constitucional no Brasil, no

Rio Grande do Sul e em Ijuí.

No quinto capítulo, analisamos os Conselhos municipais em Ijuí, no período de 1989

até 2000. Evidenciamos as intencionalidades do grupo eleito para dirigir o município no perí

odo de institucionalização dos mecanismos de participação popular; discutimos a implantação

dos conselhos: legislação ordinária e cronologia de criação, instalação e regulamentação; a-

presentamos e refletimos acerca das principais características dos conselhos: a configuração

organizacional, a configuração interna de poder, a natureza deliberativa e consultiva dos con

selhos, a autonomia, o mandato (forma de indicação, representatividade e revogabilidade) e a

regularidade de funcionamento dos conselhos.

A análise dos conselhos em ação é feita no sexto capítulo. Neste são estudados os se

guintes conselhos: Conselho Municipal de Desenvolvimento de Ijuí (CODEMI), Conselho

Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural (COMRURAL) e Conselhos Distri

tais, especialmente o de Santana.

E, finalmente, no último capítulo, tecemos algumas considerações finais sobre o tema,

não como possibilidade única de entendimento, mas como uma das possibilidades de compre

ensão deste tema que envolve concepções e práticas que procuram a melhoria de vida de to

dos e a justiça social, acreditando na força dos conselhos municipais como instrumentos de
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danças que lhes garantam efetividade e ampliem a eficiência e eficácia, não só de sua atuação

mas também da gestão pública local vista de forma global.

1.1 - Metodologia

Neste item, explicitamos os pressupostos metodológicos que perpassam o presente es

tudo, que busca conhecer, analisar e evidenciar entendimentos possíveis em relação à prática

de atuação dos Conselhos Municipais e suas relações com a gestão pública local, conforme

enunciado na introdução. A questão norteadora foi: Como atuam os Conselhos Municipais no

processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas em Ijuí-RS, no

período de 1989 a 2000? O recorte deste período foi em função de que o mesmo corresponde

a três gestões municipais posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. Algu

mas referências, especialmente no sentido de tendências, são feitas à gestão que iniciou em

2001.

E, para responder a essa questão, propusemo-nos os seguintes objetivos: conhecer,

analisar e evidenciar as intencionalidades e formas de agir/gerenciar praticadas pelos Conse

lhos Municipais no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas

e, também, descrever e analisar as relações da sociedade civil com o Estado a partir do enten

dimento da atuação dos Conselhos Municipais. Além disso, buscamos relacionar o que acon

tece nos espaços micro e macro. Para tanto, recuperamos a experiência de Ijuí, desde seus

primórdios, relacionando-a com o que acontece no âmbito da sociedade, no que se refere aos

aspectos econômicos, sociais e políticos. No que tange aos aspectos legais e características,

foram analisados todos os conselhos municipais. Quanto às práticas (conselhos em ação), fo

ram estudados e analisados mais detidamente os seguintes: Conselho Municipal de Desenvol

vimento de Ijuí (CODEMI), Conselho Municipal de Agropecuária c Desenvolvimento Rural

(COMRURAL) e Conselhos Distritais, especialmente o de Santana. E, para tanto, estabele

cemos diálogos com vários sujeitos envolvidos, além de estudar e analisar os documentos

legais e de registro que orientaram as práticas desenvolvidas. Num diálogo mais amplo, tais

discursos e práticas foram analisados considerando autores que teorizam e tematizam a respei

to deste assunto.
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As razões da escolha de Ijui, além do fato de ser um dos municípios que parece ter si

do tomado por verdadeira febre conselhista, possuindo mais de vinte tipos de conselhos, essa

prática está em sua experiência histórica, pois desde a década de 50 do século passado, falava-

se e praticava-se a participação através dos Conselhos. Na década de 60, também no período

anterior à Constituição Federal, havia uma prática participativa de gestão oriunda do desejo

das bases. O Movimento Comunitário de Base - MCB, como era denominado, nasceu dos

esforços de integração dos diferentes atores sociais locais, preocupados com a organização e o

desenvolvimento de suas comunidades.

Apesar da existência no país de um grande número de estudos enfocando aspectos ine

rentes à participação da sociedade civil no processo de formulação e implementação de políti

cas públicas de âmbito local, entendemos que este estudo é pertinente, pois evidencia uma

prática significativa e ímpar de participação popular com raízes em experiências anteriores à

Constituição Federal de 1988 e, também, porque busca conhecer a forma de atuação dos Con

selhos Municipais nesses processos. Além disso, os Conselhos têm um relacionamento forte

com o governo local, e o papel deste tipo de governo varia em cada contexto, em cada cir

cunstância e época e em cada município é único, apresentando uma peculiar combinação de

fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e demográficos, que definem a rede de rela

ções de poder que consubstancia o processo de produção de políticas públicas.

Hoje, quando sistematizamos nosso trabalho, podemos afirmar que esta pesquisa se in

sere no contexto dos demais estudos que, como o Programa de Estudos em Gestão Social da

FGV, que, de acordo com Tenório e Costa (1999a, p. 7-8), intencionam

identificar o conteúdo, as formas e o significado de participação cidadã nas deci

sões do poder público, a partir do estudo das práticas e representações de alguns

dos principais sujeitos envolvidos no processo de gestão, formulação e implementa

ção de políticas públicas, em nível municipal.(...) Ê dentro de uma perspectiva me

todológica que privilegia as relações Sociedade-Estado que se pode investigar os

mecanismos criados, no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, para am

pliar a autonomia dos municípios e os espaços de participação da sociedade na ges

tão pública. Parte-se do pressuposto, adotado pelos próprios constituintes, de que a

descentralização permite desenvolver novas formas de gestão, mais eficazes no a-

tendimento das necessidades dos diferentes grupos sociais, especialmente daqueles

tradicionalmente excluídos dos processos decisórios.

Acreditamos que a escolha do ou dos métodos de abordagem usados em uma pesquisa

evidencia as opções teóricas e as intencionalidades do pesquisador. E, no caso deste pesquisa

dor, que, além de realizar este estudo, também é e foi cidadão que interagiu3 em algumas das

Desde 1988, quando coordenamos a elaboração do Plano de Governo do candidato Valdir Heck à Prefeitura do

Município de Ijuí pelo PDT, defendemos a necessidade de criar diversos Conselhos de Gestão que garantissem a

participação popular.
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opções políticas ocorridas em detenninados momentos do processo de idealização, implemen

tação e avaliação dos Conselhos Municipais de Ijuí, a opção revela sua intenção em dialogar

com os outros na busca de entendimentos sobre o tema proposto. Desta forma, podemos dizer

que os conhecimentos aqui construídos são marcados pela subjetividade do pesquisa

dor/cidadão e pela interatividade em vários níveis: do pesquisador/cidadão com o campo em

pírico e com outros sujeitos envolvidos no processo, do pesquisador/cidadão com os autores

que discutem este assunto e do pesquisador/cidadão consigo mesmo. Portanto, esta pesquisa

acontece permeada pela interdiscursividade, que é o lugar do diálogo e da visão plural.

Salientamos que estes processos interativos pressupõem movimento dialógico e dialé

tico e, desta forma, possibilitam compreender a dinamicidade da vida e do conhecimento que

é gestado dinamicamente na trama social e interdiscursiva, evidenciando-se através de fatos,

ações, documentos legais e narrativas. Portanto, procuramos dar significados tanto às nossas

práticas quanto às práticas desenvolvidas com outros, pois acreditamos que há uma dupla

constituição do ser humano, que é singular e também social. Nessa perspectiva, falamos de

um sujeito interativo que se constitui e é constituído nesse movimento que sempre acontece

mediado pela linguagem e pelo outro.

Na busca de referências na área da pesquisa que fundamentem nossa opção, encontra

mos várias contribuições elucidativas. Penin (1997, p. 41) busca em Schulmann o conceito de

pesquisa interpretativa e afirma que

nos caminhos metodológicos da pesquisa interpretativa consideram-se como com

ponentes de extrema relevância as explicações dosfatos fornecidos pelo sistema de

significação das pessoas, e não só a identificada pela positividade dos fatos. Esta é

uma característica básica nas ciências humanas: não se está somente analisando ou

procurando entender melhor o objeto; mas o entendimento do sujeito sobre o obje

to, (grifas da autora)

E, citando Foucault, enfatiza que essa é questão central defendida pelo referido autor.

Penin (1997, p. 41), então, destaca que nas ciências humanas "não se busca simplesmente a

realidade do objeto, mas sim a representação do sujeito a respeito do objeto. Desta forma, o

objeto de pesquisa inclui o sujeito e a relação do sujeito com o objeto." Acrescenta, ainda, que

nesta perspectiva o pesquisador se preocupa com a maneira como o sujeito percebe, entende,

interpreta e representa aquele objeto e, neste sentido, o sujeito (homem) passa a ser objeto de

conhecimento, além de continuar sendo aquele que conhece. Logo, o pesquisador faz parte da

pesquisa.

Penin (1997, p. 43), em relação à pesquisa interpretativa, ressalta que

!Di-! •
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de modo geral, a investigação etnográfica, a qualitativa, a obsei~vação participante,

o estudo de caso, ou as perspectivas do tipo fenomenológico, interacionista, simbó

lico e experimental desenvolvimentista, podem ser entendidos como pesquisa inter-

pretativa. Ainda que haja muitas diferenças entre cada um desses tipos, grosso mo

do pode-se assim denominá-las.

Buscamos, também em Jovchelovitch (2000, p.208), argumentos para compreender as

questões metodológicas. Ela nos esclarece quando diz que

questões metodológicas não se relacionam simplesmente a procedimentos técnicos e

não são uma questão de decidir entre aplicar um questionário ou conduzir entrevis

tas em profundidade. Ainda que o debate tenha se centrado em torno de uma supos

ta oposição entre metodologias quantitativas e qualitativas, parece-me que tal opo

sição é inteiramente falsa e não toca nas questões fundamentais. A metodologia re

laciona-se e, de fato, depende de definições teóricas que, por sua vez, estão amar

radas a concepçõesfilosóficas.

Partimos, portanto, do entendimento de que o método não é uma receita pronta e aca

bada, mas é um caminho que se constrói no decorrer da pesquisa, tecendo-se e articulando-se

processualmente, considerando o tema a ser estudado. Entretanto, mesmo que sujeitos às

transformações no processo, entendemos importante explicitar alguns pressupostos epistemo-

lógicos e metodológicos que contribuem para a organização deste trabalho.

Destacamos as contribuições de Jovchelovitch (2000, p. 216) em relação às seguintes

questões: o problema da objetividade, relacionado à coleta e a interpretação dos dados; o pro

blema da validade e a relação entre métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa. Em rela

ção ao problema da objetividade, afirma:

ela se relaciona à própria natureza das relações entre os elementos da pesquisa, no-

tadamente, o objeto, o pesquisador, os sujeitos e os resultados. Quando se trata de

pesquisa social o objeto sob investigação é ele próprio um domínio subjetivo que

envolve sujeitos da vida social. Neste sentido, o pesquisador nunca está completa

mente separado de seu objeto; pelo contrário, ele se encontra exposto a condições

semelhantes às que dão origem ao objeto sob investigação (cf Thompson, 1990).

Além disso, há uma relação de trocas potenciais entre o resultado da pesquisa, e os

que constróem a realidade na qual os resultados se produzem. Seres humanos expe-

rienciam os efeitos do conhecimento que se desenvolve sobre eles. A objetividade

nas ciências sociais, então, toma sentido somente em relação a um domínio subjeti

vo que a confirma e ao mesmo tempo sustenta. Daí que a objetividade somente pode

ser concebida em termos de uma formulação explícita de critérios, regras e proce

dimentos.

Quanto ao segundo problema, relacionado à validade, Jovchelovitch (2000, p. 216)

argumenta que o mesmo se tornou extremamente importante nas ciências sociais, especial

mente na pesquisa qualitativa. Citando Denzin, sobre a idéia de triangulação, a autora diz que

foi ele quem a concebeu como uma combinação de metodologias no estudo dos fenômenos

sociais. Afirma, também, que mais recentemente esse conceito ganhou novo sentido passando

à concepção de entendimento em profundidade. Recorrendo a Fielding e Fielding, Jovchelo

vitch (2000, p. 217) assinala que a combinação de métodos deve ser aplicada "cuidadosamen-
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te com intenção de adicionar abrangência e profundidade à nossa análise, mas não com o ob

jetivo de buscar a verdade objetiva". Ressalta que a combinação de métodos pode revelar as

pectos diferenciados do problema estudado, já que "triangular tipos diferentes de métodos

torna possível apreender o caráter multifacetado da realidade sob investigação". E, citando

Flick, observa que "a triangulação tal qual como é concebida e discutida aqui leva a sério a

idéia de que não há mais uma realidade contra a qual resultados podem ser verificados e falsi

ficados, mas que a pesquisa lida com versões diferentes do mundo".

A respeito da questão dos métodos qualitativos e quantitativos, Jovchelovitch (2000, p.

217-8) considera que

a relação entre qualidade e quantidade não é estática; pelo contrário, quantidade e

qualidade se interpenetram e proporcionam ao pesquisador uma fonte valiosa de

novas descobertas.(...) A questão central, portanto, não é a de que técnicas

quantitativas podem oferecer ao pesquisador o que as qualitativas não podem e

vice-versa. A questão real é qual o aparato conceituai e a natureza do problema que

determina a metodologia a ser utilizada. Em cada caso é necessário qualificar o uso

de diferentes metodologias em relação tanto aos postulados e enquadre teórico de

um projeto como em relação às características do objeto sendo estudado.

O conceito de análise de conteúdo, usado por Jovchelovitch (2000, p. 219), baseado

em Holsti, diz que esta "refere-se a qualquer técnica para fazer inferência através da identifi

cação sistemática e objetiva de características de mensagens". Trata-se de analisar o que é

dito em uma dada unidade de comunicação. A autora estabelece ainda a seguinte distinção:

A análise textual implica examinar detalhadamente os conteúdos léxicos e as estru

turas sintáticas, e usualmente toma a palavra como o elemento básico a ser anali

sado. A análise temática refere-se ao reconhecimento de certos temas, ou idéias, no

texto e o seu enquadre em determinadas categorias.

Já com relação às entrevistas narrativas, afirma a autora:

As entrevistas narrativas são um instrumento valioso na investigação de fenômenos

simbólicos. Elas são entrevistas em profundidade, que apresentam um campo aberto

ao entrevistado, desprovido de uma estrutura prévia. Seu objetivo principal é apre

ender a versão particular que sujeitos constróem em relação ao objeto. Elas se pre

ocupam menos com uma descrição precisa dos fatos e mais com a forma com que o

entrevistado conta a estória dos fatos e organiza seu discurso enquanto narrativa. E

entrevista narrativa compreende três etapas: a iniciação, onde o pesquisador pede

ao sujeito para contar a história de um objeto particular (não necessariamente um

evento); a etapa narrativa, onde o sujeito está livre para contar a estória e a única

tarefa do pesquisador é a escuta, com possíveis intervenções apenas dentro do con

teúdo proposto pelo entrevistado, efinalmente a etapa do questionamento, quando o

pesquisador introduz questões de seu próprio interesse (que na maioria das vezes já

foram trazidas pelo entrevistado) e as relaciona com a narrativa desenvolvida pelo

sujeito.(Jovchelovitch, 2000, p. 221)

Referindo-se à abordagem metodológica consistente com o novo paradigma que as re

presentações sociais apresentam para a Psicologia Social, esta autora afirma que tal aborda

gem "procura reter tanto a complexidade como a diversidade das representações sociais em
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diferentes contextos históricos" (p. 212). Ressaltamos que tal perspectiva é relevante, pois

abre para uma visão caleidoscópica e plural, ou seja, para muitos olhares e possibilidades,

logo se mostra ampla e complexa, mas histórica.

De acordo com Farr (apud Jovchelovitch, 2000, p. 212)

não há caminho único no que se refere a métodos de pesquisa no estudo das repre

sentações sociais. Seu argumento considera com exaustão a natureza do fenômeno

das representações sociais e a necessidade de levá-lo em conta quando se faz a es

colha de metodologias. Porque as representações sociais são fenômenos históricos,

produzidas através dos canais de interação quotidiana, elas envolvem aspectos múl

tiplos. Daí que se aceitamos a teoria, precisamos também nos comprometer com as

implicações pelas de coletar dados que possam dar conta do fenômeno das repre

sentações sociais.

Em relação aos grupos focais, Jovchelovitch (2000, p. 224) afirma que os mesmos se

constituem como uma forma de entrevista grupai, semi-estruturada e que é típica da pesquisa

qualitativa. Trata-se de entrevista em grupo, sem uma estrutura formal em termos das pergun

tas do pesquisador e das respostas dos participantes, cuja ênfase é dada na interação dentro do

grupo a partir dos tópicos propostos pelo pesquisador:

O grupo focai proporciona dados que emergem deforma mais natural, minimamen

te estruturados pelo pesquisador ou pelo setting da pesquisa. Eles permitem aos in

divíduos interagir uns com os outros e com o tópico da investigação com suas pró

prias palavras, usando suas próprias categorias e associações. Entretanto, o grupo

focai não é completamente desestruturado porque o moderador levanta questões e

tenta manter o foco da discussão em torno de um tema específico. O equilíbrio entre

o direcionamento do pesquisador e o direcionamento que o grupo dá para o desen

volvimento da discussão varia de acordo com o objetivo da discussão. Em alguns

casos, necessita-se obter informação específica e o moderador deve assumir uma

orientação mais diretiva. Em outras situações, o interesse maior da pesquisa é ma

pear os tópicos e temas relevantes para o grupo e uma abordagem menos estrutura

da deve ser adotada pelo moderador. De qualquerforma, a questão central é man

ter em perspectiva a natureza dos dados a serem coletados. É a definição precisa

dos objetivos da pesquisa que determina o modo mais apropriado de estruturar a

conduta do grupo.

Como dissemos anteriormente, também encontramos em Tenório e Costa contribui

ções relevantes, principalmente na perspectiva de uma abordagem metodológica que dê conta

da complexidade dos processos de participação na gestão pública. Os autores (1999a, p. 24-5)

formulam um modelo de pesquisa "segundo uma ótica que tem como lente o arcabouço insti

tucional, entre práticas e representações sociais". Para eles, são três os módulos orientadores

da opção metodológica delineada:

a) estudar a legislação buscando conhecer o discurso jurídico-institucional sobre a par

ticipação cidadã;

b) verificar com esta participação se dá na prática, através de documentos oficiais e en

trevistas;
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c) investigar as percepções de diferentes atores acerca dessa noção, usando como me

todologia as representações sociais, a partir do ponto de vista da psicologia social.

Para estes autores, a análise da prática compreende:

Análise documental: levantamento e análise de todos os documentosjurídicos, polí

ticos, institucionais e pragmáticos relativos à questão da participação na gestão

pública do município, para saber onde e como é privilegiada a participação nestes

documentos.

Pesquisa de campo: realizada através de entrevistas estruturadas e semi-

estruturadas com representantes de todos os grupos de interesse envolvidos. O obje

tivo é verificar até que ponto a participação cidadã se dá de acordo com o que é

previsto na legislação. Devem ser entrevistados políticos, legisladores, administra

dores públicos, sindicalistas, representantes de organizações não governamentais e

o cidadão comum. Alguns cuidados devem ser tomados na seleção desses sujeitos. E

importante entrevistar sempre pessoas que lidem o mais diretamente possível com a

questão. No caso dos administradores públicos, por exemplo, devem ser entrevista

dos funcionários de escalões intermediários e que tenham poder de decisão.(...) as

entrevistas transcritas e analisadas, são comparadas com o que pressupõe a docu

mentação. (Tenório e Costa, 1999a, p. 25-6).

Em relação às representações, Jovchelovitch (2000, p. 213) explicita que estas,

enquanto fenômeno simbólico são expressão de sujeitos para outros sujeitos e neste

sentido elas são intencionais e convencionais, isto é, elas envolvem sujeitos ativos

que empregam códigos lingüísticos e contratos sociais de vários tipos. Ao mesmo

tempo, elas são referenciais e possuem um contexto, isto é, elas representam algo,

dizem algo sobre alguma coisa em um contexto histórico particular.

No nosso caso, fomos estudando e trilhando caminhos metodológicos na busca de ar

gumentos e explicitações que nos auxiliassem na realização de um estudo que abordasse de

modo aprofundado o tema escolhido. Buscamos em Burgess (apud Easterby-Smith, Thorpe e

Lowe, 1999, p. 73) subsídios para entender o uso de entrevistas. Para ele, a entrevista é "a

oportunidade para o pesquisador sondar profundamente para descobrir novos indícios, explo

rar novas dimensões de um problema e garantir relatos vividos, precisos e abrangentes basea

dos na experiência pessoal". Acrescenta que a principal razão para realizar entrevistas qualita

tivas é entender "como as pessoas constróem o significado e a significância das suas situações

da complexa estrutura pessoal de crenças e valores, os quais elas desenvolvem ao longo de

suas vidas para ajudar a explicar e prever eventos no mundo delas".

Novamente Tenório e Costa (1999a, p. 26) são chamados para explicar os pressupos

tos metodológicos. Os autores, quando fazem a opção pelo estudo das representações sociais,

têm como objetivo saber qual a percepção dos grupos pesquisados sobre a participação. E,

para tanto, lançam algumas questões na tentativa de mapear os possíveis sentidos e significa

dos sobre o tema participação. Vejamos: "Que idéias fazem dela? Quais os significados que

lhe são atribuídos? De que modo pode ser viveneiada? Quais as crenças e valores a ela associ

ados?" Tais perguntas, com certeza, norteiam as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas.
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Para melhor compreender o terceiro eixo metodológico usado em sua pesquisa, Tenó-

rio e Costa (1999a, p. 28) recorrem a Moscovici e afirmam que

o conceito de representação social auxilia a explicar diversos fenômenos coletivos

das sociedades modernas, caracterizadas pela pluralidade de participação dos indi

víduos nos mais diferentes grupos sociais e por forte interação entre indivíduos e

grupos. Tais características, segundo ele, contribuem para fazer do estudo das re

presentações um instrumento privilegiado de compreensão das relações entre mun

dos individual e social.

Ainda, na perspectiva de aprofundar entendimentos teórico-metodológicos, encontra

mos em Jobim Souza (1997) importantes contribuições. A autora enfatiza que se queremos

romper com modelos teóricos de base positivista e remover os obstáculos epistemológicos

que impedem uma compreensão da relação entre cultura e contemporaneidade para além das

experiências sociais reificadas, precisamos rever noções de progresso e civilização no mundo

moderno. A autora acrescenta:

(...) torna-se fundamental a adoção de um enfoque metodológico que resgate no

homem contemporâneo o seu caráter de sujeito social, histórico e cultural. Ser su

jeito é ter direito de se colocar como autor das transformações sociais. Uma vez que

a linguagem é o que caracteriza e marca o homem, trata-se de restaurar nas ciên

cias humanas o seu valor como constituidora do sujeito e da própria realidade. E

na linguagem, e por meio dela, que construímos a leitura da vida e da nossa própria

história. Com a linguagem somos capazes de imprimir sentidos que, por serem pro

visórios, refletem a essencial transitoriedade da própria vida e de nossa existência

histórica. Ao mesmo tempo a linguagem também registra aquilo que permanece no

mundo como fato humano, relacionando-se do mesmo modo e com a mesma intensi

dade, quer seja com o efêmero ou com o permanente, transitando entre os extremos

da realidade humana e permitindo um contato mais profundo com a verdade do

homem. Portanto, a linguagem, seja por sua centralidade no âmbito das ciências

humanas, seja por sua característica constituidora do sujeito, da história e da cultu

ra, assume aqui uma função-chave sobre o rumo das nossas investigações. (Jobim

Souza, 1997, p. 21)

As falas dos sujeitos desta pesquisa podem ser compreendidas como manifestações de

sentidos que articulam narrativas marcadas pelas relações dialógicas estabelecidas nos dife

rentes contextos e momentos históricos e culturais vividos. Passado e presente se articulam e

evidenciam relações e significados construídos através de atos de falas marcados pela inter-

discursividade. Nesse sentido, nossa investigação procurou dar voz aos diferentes sujeitos

que integraram os conselhos e, posteriormente, fazendo a leitura hermenêutica destas, buscar

compreender as práticas sociais desenvolvidas e sua participação na gestão pública municipal

na produção de políticas públicas. Como se formam essas políticas? Nosso pressuposto, na

esteira daquilo que diz Foucault (1985), é que os novos discursos podem criar outros regimes

de verdades. O que referenda a idéia de que não há verdades absolutas, mas possibilidades de

interpretação.
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Acreditamos que esta pesquisa aponta possibilidades de compreensão e leitura do di

nâmico processo que envolve os diferentes discursos e práticas dos Conselhos Municipais.

Podemos dizer, então, que essa complexidade, manifestada através de discursos, pode evi

denciar algumas das formas de participação na formulação, implementação e avaliação das

políticas públicas.

Tendo em vista todas essas contribuições, do ponto de vista metodológico, nossa op

ção foi pelo tratamento dos dados de forma qualitativa e, por isso, estivemos atentos às falas

(discursos orais) dos sujeitos desta pesquisa e à leitura dos escritos (discursos escritos) dos

documentos oficiais e textos teóricos sobre o tema.

Para tanto, após livre conversação com os sujeitos da pesquisa tendo em vista o tema

em pauta, fizemos a transcrição detalhada de todos os discursos e, posteriormente, procede

mos à análise dos mesmos. Gostaríamos de salientar que o pesquisador, enquanto alguém par

ticipante dos discursos, interagindo nas entrevistas narrativas, inseriu-se como alguém que

optou por dialogar, saindo do lugar do ouvinte e colocando-se como co-produtor de discursos.

A teoria da ação comunicativa de Habermas aponta indícios metodológicos significa

tivos para o processo de investigação. Vejamos como ele (apud Tenório, 2000, p. 72) define

ação comunicativa:

se refere à interação de ao menos dois sujeitos capazes de linguagem e de ação que

(seja com meios verbais ou com meios extraverbais) entabulam uma relação inter

pessoal. Os atores buscam entender-se sobre uma situação de ação para poderem

assim coordenar de comum acordo seus planos de ação e com eles suas ações. Aqui

o conceito central é o de interpretação, referindo-se primordialmente a negociações

de definições da situação suscetível de consenso.

Pinto (1996, p. 17-8), ao estudar os conselhos escolares, fundamenta sua escolha nos

pressupostos metodológicos da ação comunicativa e, citando Habermas, diz que

o paradigma não é mais a observação mas o diálogo. Assim [estabelece-se] uma

comunicação na qual o sujeito que compreende deve investir uma parte de sua sub

jetividade, não importando de que forma isto possa ser controlado, com o objetivo

de tornar-se apto a encontrar os seus parceiros no terreno intersubjetivo de uma

possível compreensão.

Para Habermas (apud Pinto, 1996, p. 80):

Nós vemos a sociedade como uma entidade que, no decorrer da evolução, diferen

ciou-se tanto como um sistema quanto como um mundo da vida. A evolução sistêmi

ca é medida pelo aumento na capacidade de direção da sociedade, enquanto o esta

do de desenvolvimento de um mundo [da] vida estruturado simbolicamente é indi

cado pela separação da cultura, sociedade e personalidade.

Demo (apud Marques, 2000, p. 70) diz que a contribuição mais notável é a de Haber

mas:
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a teoria da ação comunicativa, ou da ética do discurso, em que uma razão plural

congrega múltiplas vozes enraizadas, em última instância, no mundo da vida: as vo

zes do agir pragmático-operativo, as do interesse cognitivo das ciências instrumen-

tal-estratégicas, as dos interesses ético-políticos da emancipação humana.

Os pressupostos explicitados anteriormente contribuíram para que refletíssemos so

bre quais opções metodológicas poderíamos fazer neste processo investigativo. Refletimos e

decidimos que este trabalho de pesquisa interpretativa reunirá contribuições da investigação

qualitativa, da observação participante, do estudo de caso, das representações socais e das

perspectivas interacionistas.

Para tanto, escolhemos interagir usando as seguintes possibilidades metodológicas:

a) leitura e análise de conteúdo de documentos - atas de reuniões, relatórios e ou

tras formas de registro das atividades dos conselhos municipais, a legislação municipal perti

nente aos conselhos, relatórios de execução orçamentária, relatórios anuais e de gestão e pla

nos de governo relativos ao período sob estudo;

b) entrevistas narrativas/conversas sem estabelecimento prévio de questões, com

coordenadores e membros dos conselhos, integrantes dos poderes executivo e legislativo;

c) grupos focais temáticos, também sem estabelecimento prévio de questões, com os

conselheiros do CMEI em sessão ordinária e o grupo de políticos/técnicos que iniciou o pro

cesso de implantação dos conselhos na década de 90;

d) reconstrução histórica das práticas de participação da sociedade civil na for

mação do município, desde a ação desta até a definição de políticas públicas, do que decorre

o surgimento de uma comunidade autônoma e exigente, contribuindo no surgimento dos con

selhos.

Considerando que há sempre movimento e articulação dos diversos momentos, por is

so concordamos com Penin (1997, p. 44) quando afirma que na investigação interpretativa os

momentos de coleta de dados e de análise não são estanques, nem consecutivos, já que "a

análise dos dados já acontece no momento em que estes são coletados, assim como ocorre

antes de serem colhidos, na definição do que será estudado: as situações, os fenômenos aonde

se vai fixar o olhar".

Entendemos que era necessário ouvir o que os sujeitos enquanto atores sociais tinham

para dizer e pontuar o que diziam os discursos legais, na tentativa de construir entendimentos

possíveis sobre o tema em questão. Por isso, nas entrevistas narrativas buscamos conversar

com prefeitos, secretários, vereadores, presidentes e membros de conselhos e líderes comuni-
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tários, que, na condição de atores sociais diretamente envolvidos, produziram discursos de

fundamental importância para a explicitação ou encobrimento de práticas, concepções e in-

tencionalidades acerca do tema desta pesquisa. Queremos ressaltar aqui que os discursos en

volvem os ditos, os não ditos, quem diz, quem escuta e o próprio momento do dizer. Nesse

sentido, não há neutralidade, mas intencionalidades. Em todas as entrevistas narrativas, bus

cou-se a interatividade sendo instigados a relembrar as ações, as intencionalidades, na pers

pectiva de tematizar as questões em pauta, possibilitando o surgimento de diferentes versões e

visões ou os consensos.

Foram realizadas dezoito (18) entrevistas narrativas ou conversas (16 individuais e 2

com grupos temáticos) com pessoas que têm ou tiveram algum tipo de envolvimento com a

gestão pública municipal, especialmente com a dinâmica de criação e funcionamento dos con

selhos municipais.

Para tanto, o próprio pesquisador fez os contatos e agendou as reuniões. A seleção dos

entrevistados e dos grupos focais temáticos aconteceu considerando a disponibilidade dos

mesmos em participar desta pesquisa. Para realização das entrevistas narrativas, procedemos

da seguinte forma: inicialmente contextualizamos a pesquisa, depois possibilitamos que, atra

vés de suas falas, relembrassem a história do conselho do qual faziam ou fazem parte e, tam

bém, ao longo da entrevista narrativa, pedimos que falassem do processo de criação e funcio

namento dos conselhos, suas atividades, atribuições, como se dava o relacionamento dos con

selhos com a máquina pública, o legislativo, o executivo, com os demais conselhos e como os

representantes das entidades retornavam ou discutiam com quem os representava. Para melhor

documentar as falas dos sujeitos da pesquisa e entender as idéias que pretendiam ou não ex

pressar, as entrevistas orais foram gravadas (em áudio) em fitas magnéticas.

Posteriormente, procedemos à transcrição literal das narrativas orais produzidas pelos

entrevistados com o pesquisador, considerando as múltiplas idéias explicitadas em relação a

cada conselho em particular e dos conselhos em geral acontecidas no processo de interação

com o pesquisador ou com o grupo, oportunidade em que o desenvolvimento de seus pensa

mentos articulava-se com os do pesquisador ou do grupo. Para efeitos de análise, buscamos

pontuar as temáticas evidenciadas ou não nas suas falas, considerando a intencionalidade da

pesquisa e outras evidências enunciadas pelos sujeitos nas interações. Por outro lado, a re

construção das ações dos conselhos, também foi efetuada através da leitura das atas.
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A reconstrução histórica foi feita a partir da leitura de obras de pesquisadores ijuienses

que tratam da história da construção do município de Ijuí e da constituição dos sujeitos que

aqui aportaram, bem como da leitura de documentos legais de diferentes épocas.

Considerando a necessidade de sistematizar algumas informações, foram incluídas seis

(6) tabelas. As duas primeiras, resultado de pesquisa do IBGE, sobre os tipos e quantidade dos

conselhos municipais no Brasil e, as demais, construídas pelo pesquisador, tendo em vista o

mapeamento do conjunto de variáveis em análise no que se refere aos conselhos municipais

de Ijuí.
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2 - Gestão pública local e as questões da participação, demo

cracia, cidadania e descentralização

É nossa pretensão, neste capítulo, explicitar os conhecimentos teóricos que perpassam

as análises efetuadas para compreensão das práticas e teorizações que envolvem a gestão pú

blica local, conforme explicitado na metodologia, considerando o momento histórico e suas

tendências. Para tanto, trazemos as reflexões, dentre outros autores citados, de: Tenório

(1998; 2000), Cunill Grau (1998; 2000), Benevides (1994; 2000), Jacobi (2000), Marques

(2000) e Vieira (2000), as quais, articuladas com reflexões pessoais, apontam possíveis enten

dimentos a respeito do tema abordado.

Analisando os significados dicionarizados, os estudos e/ou as pesquisas contemporâ

neas, principalmente as que refletem em relação aos conselhos, constatamos que as palavras

participação, democracia, cidadania, sociedade civil e descentralização têm sido usadas nas

mais diferentes situações discursivas (que envolvem o que se diz, onde se diz e para quem se

diz). O que se percebe é que são empregadas evidenciando significados e usos diferentes, o

que revela liberdade de expressão, a qual possibilita a pluralidade de idéias, além de ações

também distintas e plurais. No entanto, é importante situar cada significado considerando os

sentidos que são atribuídos nestes discursos, pois evidenciam práticas distintas e, conseqüen

temente, pressupostos teóricos também diferentes. Além de mostrar a complexidade e, às ve

zes, a intercomplementaridade dos discursos e da vida. Neste sentido, evidenciaremos alguns

estudos teóricos que abordam as categorias acima citadas, as quais perpassam as reflexões

aqui efetuadas.

É nosso propósito, portanto, esclarecer conceitos que dêem conta do que seja partici

pação cidadã ou ativa ou interativa, democracia e descentralização, tendo em vista a efetiva

participação da sociedade civil, articulada com o Estado. Portanto, buscaremos defender a

constituição de um processo participativo interativo entre a sociedade civil e o estado. Por

participação interativa, entendemos o processo que envolve ações interativas da sociedade
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civil com o Estado e deste com a sociedade, por isso a via é de mão dupla, articulando práti

cas e discursos considerando os contextos históricos, políticos, culturais e econômicos.

Ressaltamos que acreditamos que as palavras são conceitos que passam por processos

de reconceitualização, já que são construções histórico-culturais, humanas e sociais. Logo,

quando compreendidas como pretensões de validez, verdades provisórias ou entendimentos

possíveis, no momento em que não dão conta das concepções e práticas efetivas dos sujeitos,

sofrem rupturas conceituais ou a elas são agregados adjetivos que buscam qualificá-las, dife-

rençando-as do uso corrente. Sinteticamente, poderemos ver como alguns destes conceitos

destacados foram sendo construídos historicamente.

Começamos com o que diz o Aurélio (Ferreira, 1975, p. 1039). Em língua portuguesa,

a palavra participação origina-se do latim participatione e significa ato ou efeito de participar.

Já o verbo participar, dependendo seu uso pode ter vários significados: a) fazer saber, infor

mar, anunciar, comunicar; b) ter parte em; c) ter ou tomar parte; d) associar-se pelo

pensamento ou pelo sentimento; e) ter traço.

Se nos detivermos no sentido proveniente do latim, podemos pensar que a idéia de ato

ou efeito pressupõe alguém praticando uma ação. Se nos ativermos às acepções do verbo par

ticipar, veremos que os sentidos vão desde a idéia de informar algo para alguém, até envolver-

se em algo ou associar-se mediante idéias ou sentimentos. E, finalmente, ter traço. Constata

mos que essas idéias/visões de participação aparecem nos discursos e práticas no município

de Ijuí em vários momentos da vida pública, o que interfere na definição e implementação de

políticas públicas.

Tenório e Rozenberg (1997, p. 103), partindo da constatação de que a participação in

tegra o cotidiano de todos os indivíduos, afirmam que

ao longo da vida e em diversas ocasiões somos levados, por desejo próprio ou não,

a participar de grupos e atividades. O ato de participar, tomar parte, revela a ne

cessidade que os indivíduos têm em se associar na busca de alcançar objetivos que

lhes seriam de difícil consecução ou até mesmo inatingíveis caso fossem persegui

dos individualmente, de maneira isolada.

Na reflexão destes autores, diversos atributos são necessários à participação para que

ela se constitua como instrumento de acesso à cidadania. Primeiro, a participação requer

consciência sobre os seus atos. As pessoas envolvidas em um processo de participação devem

ter a compreensão daquilo que estão vivenciando, logo não podem simplesmente agir sem

entender as razões e conseqüências da sua ação, pois, neste caso, a participação não passa de

adestramento, presente nos processos de dominação que, entre outros aspectos, negam o aces-
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so à informação e à educação às pessoas. Segundo, com base em Demo, reforçam que a parti

cipação deve ser conquistada, não doada, nem imposta. "Sua legitimidade encontra-se na

conscientização da sua importância, da negociação de espaços para o seu exercício e do esta

belecimento das regras que irão democraticamente delimitar a sua prática. A ampliação e o

aperfeiçoamento dos mecanismos e dos espaços participativos demandam tempo e uma ação

continuada" (p. 103). Terceiro, a participação, para garantir legitimidade, deve ser voluntária.

As pessoas precisam entender o seu envolvimento nos processos de organização coletiva para

entender e buscar soluções aos seus problemas como um direito de sua cidadania. Esta idéia

também passa pela necessidade de um processo educativo, já que, como apontam os autores,

"a falta de uma cultura de participação e a realidade marcada pela luta diária pela sobrevivên

cia atuam, muitas vezes, como agentes refreadores do engajamento popular na vida comunitá

ria" (p. 104) e, além disso, a mobilização ocorre e se mantém quando aparecem resultados

efetivos traduzidos em mudanças na realidade, decorrentes do envolvimento no processo.

Mendes (1995, p. 19) aponta que "na prática, a proposta de participação popular4 tem

sido encaminhada de maneiras diferentes e em contextos distintos." E que, ao analisar algu

mas experiências de governos locais, pautadas na proposta política de participação popular,

observou que "essa expressão é usada para significar desde um meio de cooptação dos movi

mentos sociais organizados, na mais pura lógica clientelista e populista, até uma proposta

mais radical que procura, por meio dessa forma de participação, uma profunda transformação

social".

Ao longo da história, desde a Grécia antiga até nossos dias, este conceito foi se trans

formando, sempre vinculado à idéia de democracia, envolvendo relações entre sujeitos e to

mada de decisões em relação aos modos de vida, ou seja, definindo políticas públicas que

afetam tanto as instâncias governamentais quanto a sociedade civil em vários aspectos da vida

em sociedade, considerando a complexidade de cada época e as idéias desenvolvidas.

Benevides (1994, p. 13) afirma que a participação ressurgiu como elemento crucial,

vinculado à concepção de cidadania, na revolução francesa:

A concepção de cidadania como participação ressurgiu com muita força na Revolu

ção Francesa. Para Rousseau, cujo pensamento muito influenciou os revolucioná

rios, a principal diferença entre cidadão passivo e ativo era justamente a participa

ção em todos os assuntos que diziam respeito ao interesse comum. Este, aliás, foi

um dos grandes debates da revolução, quando a idéia concreta da soberania popu

lar, ou a participação direta do povo, acabou sendo derrotada e predominou uma

Tenório e Costa (1999) e Fedozzi (1999), com base em Daniel (1994), afirmam que a participação na gestão

pública deve garantir direitos iguais a todos, e, por isso, consideram imprecisa a expressão participação popular,

uma vez que ela sugere a exclusão dos que não integram as classes populares.
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idéia de democracia estritamente ligada à representação da nação. A Assembléia

passou a encarnar a vontade da nação. Venceu a proposta mais consen>adora e é

também por isso que, apesar de todas as conquistas inestimáveis do ponto de vista

da democracia e dos direitos, a Revolução Francesa passou para a história como

uma revolução burguesa.

Tenório e Rozenberg (1997, p. 104) consideram que a participação é o grande instru

mento de acesso à cidadania. "Em sua plenitude, a cidadania só se consolida na presença de

uma participação entendida enquanto ação coletiva e exercício consciente, voluntário e con

quistado". Mas alertam que, ainda que condição sine qua non, não é requisito exclusivo. Para

alcançar a "cidadania plena, a organização social e a participação política deverão vir associa

das à superação das desigualdades econômicas".

No caso brasileiro, cidadania é outra palavra/conceito que se incorpora ao cotidiano

especialmente a partir da elaboração da nova Constituição Brasileira de 1988. A Constituição

Cidadã, como passa a ser compreendida, imprime novos significados e desencadeia outras

práticas sociais ou dá força às práticas que vinham priorizando a participação da sociedade

civil. Isso gera a necessidade de re-significar a palavra participação e a ela é agregado o termo

cidadã ou ativa. Participação cidadã ou participação ativa, imprimem novos sentidos e signifi

cados e, em várias instâncias da vida social, passam a orientar as ações e a definição de políti

cas públicas.

O surgimento da cidadania na história da civilização ocidental está ligado ao fenôme

no da democracia antiga. Benevides (1994, p. 13), para quem democracia e cidadania não são

sinônimos, afirma que:

Histórica e etimologicamente, cidadania é uma palavra que vem de cidade, sendo

essa compreendida no sentido clássico de sociedade política fcivitas, para os anti

gos romanos, ou polis, para os gregos antigos), na qual os cidadãos, ou seja, os

membros livres daquela sociedade, se articulavam e participavam da vida pública,

visando o interesse coletivo. Dessa forma, as palavras cidadania e cidadão, refe

rem-se, necessariamente, à participação na vida da cidade, entendida como o espa

ço público para as decisões coletivas. Nessa democracia antiga havia clareza do

termo cidadania, porque só se admitia como cidadão o membro ativo, que partici

pava da vida pública. Aquele que não era ativo (o escravo, a mulher, o estrangeiro,

por exemplo), simplesmente não era considerado cidadão.

Marshall (1967), em seu clássico estudo, entendia que a cidadania na moderna socie

dade ocidental era resultado da evolução dos direitos do homem, a partir de três tipos de direi

to: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Em termos de evolução, Mar

shall entendia que os direitos civis eram característicos do século XVIII, os políticos do sécu

lo XIX e os sociais do século XX.
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Bedin (1997a; 1997b) reforça a posição de que a luta pelo reconhecimento e respeito à

cidadania possui uma larga tradição histórica. Este autor fala em evolução expansiva da cida

dania, construída ao longo de quatro gerações de direitos: direitos civis, direitos políticos,

direitos econômicos e sociais e direitos de solidariedade.

A primeira geração de direitos surgiu, no século XVIII, com as declarações de

direitos de 1776 (Declaração de Virgínia) e de 1789 (Declaração dos Direitos do

Homem e do Cidadão). Esta geração de direitos pode ser denominada de direitos

civis ou liberdades civis clássicas e está estritamente relacionado ao

desenvolvimento do Estado moderno em sua versão liberal. (...) abrange os cha

mados direitos negativos, ou seja, os direitos estabelecidos contra o Estado.(...)

Assim, esses direitos estabelecem um marco divisório entre a esfera pública

(Estado) e a esfera privada (sociedade civil). (...) Entre eles podemos colocar as li

berdades físicas (direito à vida, à liberdade e locomoção, à segurança individual, à

inviolabilidade de domicílio, direito de reunião e associação). As liberdades de

expressão (liberdade de imprensa, de livre manifestação do pensamento, e ao sigilo

de correspondência), a liberdade de consciência (liberdade de consciência

filosófica, de consciência política e de consciência religiosa), o direito de

propriedade privada, os direitos da pessoa acusada (direito ao princípio da reserva

legal, à presunção de inocência e ao devido processo legal) e as garantias dos

direitos (direito de petição, ao hábeas corpus e ao mandado de segurança).

A segunda geração de direitos surgiu no decorrer do século XIXepode ser denomi

nada de direitos políticos e liberdades políticas. (...) se caracteriza ou se distingue

pelo fato de os direitos por ela compreendidos serem considerados direitos positi

vos, isto é, direitos de participar do Estado. (...) [A liberdade] deixa de ser pensada

exclusivamente de forma negativa, como não-impedimento, para ser compreendida

de forma positiva, como autonomia. Por isso, esta geração de direitos representa

um momento de expansão do Estado moderno de sua versão liberal para a sua for

ma democrática. (...) entre esses direitos podemos colocar o direito ao sufrágio uni

versal, de constituir partidos políticos, de plebiscito, de referendo e de iniciativa

popular.

A terceira geração de direitos surgiu no início do século XX, notadamente no decor

rer de sua segunda década, por influência da Revolução Russa, da Constituição

Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar, podendo ser denominada de direi

tos econômicos e sociais.(...) compreende os chamados direitos de créditos, ou seja,

aqueles que tornam o Estado devedor dos indivíduos, particularmente dos indiví

duos trabalhadores e marginalizados, no que se refere à obrigação de realizar a-

ções concretas, visando a garantir-lhes um mínimo de igualdade material e de bem-

estar social. Esses direitos, portanto, não são estabelecidos contra o Estado ou de

participar do Estado, mas sim direitos garantidos através ou por meio do Estado.

(...) Entre essas prerrogativas estão duas ordens de direitos: 1") Os direitos relati

vos ao homem trabalhador; 2") os direitos relativos ao homem consumidor de bens

e serviços públicos. Entre os direitos da primeira ordem estão o direito à liberdade

de trabalho, ao salário mínimo, à jornada de trabalho de oito horas, ao descanso

semanal remunerado, às férias anuais, à igualdade de salários para trabalhos i-

guais, à liberdade sindical e direito de greve. Entre os direitos da segunda ordem

estão, por outro lado, o direito à seguridade social, à educação e à habitação.

A quarta geração de direitos surgiu no final da primeira metade do século XX, ten

do como grande marco o ano de 1948 e pode ser denominada de direitos de solida

riedade. Essa geração compreende os direitos do homem no âmbito internacional,

ou seja, os direitos que (...) têm por destinatário o gênero humano mesmo num mo

mento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existenciali-

dade concreta.(...) Por isso não são direitos contra o Estado, direitos de participar

do Estado, ou direitos por meio do Estado, mas sim direitos sobre o Estado. (...) a

presente geração de direitos pressupõe um momento de ruptura com o Estado mo

derno, a qual passa a indicar, entre outras possibilidades, para a hipótese de sur-
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gimento de um Direito Internacional efetivo e para a emergência de um Estado su

pranacional. Entre essas prerrogativas de quarta geração, são colocados, como re

gra, o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio, à paz e à autodetermi

nação dos povos. Todos direitos, como se pode ver, de interesse coletivo e que sina

lizam para a necessidade de superação (...) da estrutura tradicional do Estado mo

derno, (grifos nossos) (Bedin, 1997a, p. 130-4)

Tenório (1999a; 2000) desenvolve o conceito de cidadania deliberativa, ancorado nas

idéias de Habermas, especialmente em sua análise comparativa entre os conceitos de cidada

nia liberal, republicana e deliberativa.

O conceito de cidadão na perspectiva liberal é definido em função dos "direitos

subjetivos que eles têm diante do Estado e dos demais cidadãos (...) em prol de seus

interesses privados dentro dos limites estabelecidos pelas leis" (Habermas,

1995:40). Já sob o conceito republicano, o cidadão não é aquele que usa a liberda

de só para desempenho como pessoa privada, mas tem na participação uma prática

comum "cujo exercício é o que permite aos cidadãos se converterem no que querem

ser: atores políticos responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais", já

que se espera dos cidadãos "muito mais do que meramente orientarem-se por seus

interesses privados" (Habermas, 1995:41). A essa análise comparativa, Habermas

vai acrescentar uma outra maneira conclusiva do significado de cidadão: o modelo

da deliberação. Proposta que Habermas "gostaria de defender", pois apóia-se "nas

condições de comunicação" e "renova-se na rememoração ritual do ato de funda

ção republicana" (Habermas, 1995:45-6), concepção de cidadania que está assen

tada no significado racionalidade comunicativa. "Conforme essa concepção [cida

dania deliberativa] a razão prática se afastaria dos direitos universais do homem

(liberalismo) ou da entidade concreta de uma determinada comunidade (comunita-

rismo) para se situar naquelas normas de discurso e de formas de argumentação

que retiram seu conteúdo normativo do fundamento da validade da ação orientada

para o entendimento, e, em última instância, portanto, da própria estrutura da co

municação lingüística". (Habermas, 1995:46). (Tenório, 2000, p. 183-4)

Para Tenório (1999a; 2000) a cidadania deliberativa deve ser entendida como uma a-

ção política deliberativa que se orienta através da esfera pública regida por pressupostos co-

municativos e procedimentais. O processo deliberativo aparece por meio do melhor argumen

to, por meio da ação comunicativa na qual os sujeitos sociais apresentam suas propostas em

bases racionais. Todos devem expor seus argumentos e, sem imposição de qualquer pretensão

de validade, devem alcançar um acordo comunicativamente.

Tenório (1999a, p. 235-6) também aborda o conceito de soberania popular, por meio

da qual o significado de cidadania deliberativa procura superar as concepções liberal e repu

blicana:

(...) o conceito de soberania popular tem a ver com a perspectiva de um processo

permanente de intercâmbio comunicativo e de formação de opinião pública. Esta se

articula por meio da intersubjetividade e da interação permanente dos membros de

uma sociedade atuando sob a força social integradora da solidariedade.

Acrescenta que

com o conceito de cidadania deliberativa, fundamentada na noção habermasiana de

ação comunitária (perspectiva critica e auto-refiexiva), esboça-se a imagem de uma

sociedade descentralizada e caracterizada por um espaço público que ser\'e para
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apresentar, identificar e solucionar problemas sociais. Neste tipo de cidadania a so

lução das questões subnacionais, por exemplo, não deve ser planejada exclusiva

mente pelo poder político e/ou tecnoburocrático, ou atender a interesses sociais

corporativos, mas compartilhar com a sociedade civil os interesses da comunidade,

por meio de um procedimento político argumentativo no qual a cidadania delibera e

decide com os outros poderes.

Tenório (1999a, p. 235) argumenta que esta concepção de cidadania deliberativa

"permite concluir que Habermas defende a posição de que o cidadão deve ser democratica

mente ativo, ou seja, há possibilidade concreta de os indivíduos influírem na transformação de

sua própria situação no âmbito que vive e atua". Quando este tipo de cidadania estiver presen

te, as soluções para as questões locais deixam de ser tarefa exclusiva do poder político e ad

ministrativo ou dos interesses sociais corporativos, passando a ser tarefa compartilhada com a

sociedade civil, através da partilha de poder exercida "por meio de um procedimento político

argumentativo no qual a cidadania delibera e decide com os outros poderes".

Trazemos para reflexão também as concepções de Benevides (1994; 2000) que adota

a expressão cidadania ativa para identificar o que considera, numa perspectiva de soberania

popular, a cidadania democrática:

a cidadania ativa através da participação popular é aqui considerada um princípio

democrático, e não um receituário político, que pode ser aplicado como medida ou

propaganda de um governo, sem continuidade institucional. Não é 'um favor' e,

muito menos, uma imagem retórica. E a realização concreta da soberania popular,

mais importante do que a atividade eleitoral que se esgota na escolha para cargos

executivos e legislativos. A participação popular, assim entendida, supera a velha

polêmica sobre o 'verdadeiro' significado de cidadania ativa na filosofia política,

desde o século XVIII - assim como a dicotomia Estado e sociedade civil, vigente

até hoje entre liberais e antiliberais. Esta cidadania ativa supõe a participação po

pular como possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, ou os

poderes.(Benevides, 2000, p.19)

Vieira (2000, p. 40), com base em Marilena Chauí, nos fala de uma cidadania que exi

ge instituições, comportamentos próprios e mediações, constituindo-se na criação de espaços

sociais de luta (movimentos sociais e sindicatos) e na definição de instituições permanentes

para a expressão política (partidos, órgãos públicos), significando consolidação social e políti

ca. Distingue-se a cidadania passiva, outorgada pelo Estado, da cidadania ativa, na qual o ci

dadão, enquanto portador de direitos e deveres, é essencialmente criador de direitos com o

objetivo de conquistar novos espaços de participação. Acrescenta, citando Guatari, que a ci

dadania poderá abrir novos espaços de liberdade possibilitando que outras vozes, silenciadas

em nome da liberdade e da igualdade, ecoem.

Benevides (1994, 2000) também adota este conceito de cidadania ativa e o associa ao

conceito de democracia semidireta - proposto por Fábio Comparato - baseado nos mecanis-
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mos constitucionais brasileiros de referendo, plebiscito e iniciativa popular. Desta forma, as

segura a complementaridade entre representação política e participação popular direta.

Ela ressalta que a educação política, compreendida como cidadania ativa, ainda é um

dos pontos nevrálgicos, mas que se processa na prática: aprende-se a votar, votando. Acres

centa que entender a participação popular como uma escola de cidadania implica rejeitar a-

quela argumentação contrária que exagera as condições de apatia e despreparo absoluto do

eleitorado, assim considerado incapaz, submisso e ineducável. O que importa, essencialmente,

é que cidadania implica a ligação necessária entre democracia, sociedade pluralista, educação

política e democratização dos meios de comunicação de massa, como condição e conseqüên

cia do dinamismo da criação e liberdade de novos sujeitos e novos espaços públicos:

supõe, sem dúvida, uma discussão aprofundada sobre o papel dos meios de comuni

cação de massa como veículos a serviço do pluralismo de valores. E evidente que a

educação política não pode ser entendida num quadro de mão única - só do Estado

para o povo. Mas, sim, pela exigência da pluralidade de agentes políticos, e não só

de partidos políticos, apesar de sua clara e necessária função pedagógica. A educa

ção política, num contexto democrático, supõe que os próprios interessados se

transformem em novos sujeitos políticos. Recuperando, assim, o sentido verdadeiro

de cidadania ativa e de participação popular. (Benevides, 1994, p. 18-9)

Em outros estudos (2000, p. 16), ela novamente destaca a questão da ambigüidade da

expressão participação popular e afirma que em alguns casos se torna figura de retórica, idéia

que ela combate, pois, como vimos antes ao falar em cidadania ativa, a autora defende a parti

cipação popular como possibilidade de criar, transformar e controlar os poderes. Ou seja, de

fende a soberania popular. Senão, vejamos:

No Brasil, a ambigüidade na utilização do termo intensificou-se a partir do início

do processo de transição do autoritarismo. "Participação popular" passa a ser a

palavra-chave (ou mágica) que supostamente sustenta uma proposta de democrati

zação, mas - devido a essa abrangência e indefinição ~ acaba, muitas vezes, como

figura de retórica. Governos e partidos políticos utilizam-na como publicidade - e a

participação, na prática, acaba desmoralizada. A precariedade do debate teórico e

institucional é, igualmente, significativa. A idéia de participação popular permane

ce vinculada à organização de "conselhospopulares" (...) e, principalmente, à mo

bilização popular em movimentos sociais com graus variados de dinamismo, repre-

sentatividade, enraizamento e espontaneidade. E evidente que movimentos sociais e

populares - dos mais conjunturais aos mais duradouros - constituem formas impor

tantes e necessárias de participação popular numa perspectiva democrática. Mas é

também evidente que não se deve restringir a participação política aos movimentos,

sobretudo quando se abrem possibilidades para canais institucionais.

Tenório (2000) também ressalta que

no Brasil a cidadania ainda não é um valor comunitário ideal, utópico, livre de con-

fiitos na sociedade brasileira. Aqui esta variável social ainda não é plenamente

considerada, quer nas discussões parlamentares onde, salvo exceções, a política

como um bem comum é substituída pelos interesses corporativos e/ou fisiológicos,

quer nos ambientes das burocracias públicas, onde esta variável tem servido mais
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como expressão de retórica dos tecnoburocratas do que para atender às necessida

des da cidadania substantiva.

Analisando, retrospectivamente, estes conceitos, no Brasil, constatamos que, nos anos

60, desenvolveram-se tentativas para a criação de canais de comunicação com a sociedade,

buscando a ampliação do engajamento dos cidadãos. A década de 80 caracterizou-se por dois

aspectos: o primeiro, no plano econômico, como a década perdida; o segundo, no plano políti

co, como aquela que consolidou a democracia. Neste período, inicia-se processo de descentra

lização, o qual impulsiona mudanças na dinâmica de participação, principalmente em nível

local. Já nos anos 90 houve a intensificação da institucionalização das práticas participativas

inovadoras e o surgimento de movimentos de ações solidárias pautadas na ética e na revalori

zação da vida humana.

Em relação à participação na América Latina, Jacobi (2000, p. 11) afirma que

(...) a luta pela conquista de espaços para aumentar a participação social é sem dú

vida um dos aspectos mais desafiadores para a análise do alcance da democracia

nas relações entre o nível local de governo e a cidadania. Na década de 1990, na

América Latina, a participação vem sendo amparada e institucionalizada em suas

diversas dimensões no âmbito das democracias representativas. A participação po

pular se transforma no referencial não só para ampliar as possibilidades de acesso

dos setores populares segundo uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade

civil e de fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas também para garantir

a execução eficiente de programas de compensação social no contexto das políticas

de ajuste estrutural e de liberalização da economia e de privatização do patrimônio

do Estado. Entretanto, o que se obsen!a é que, em geral, as propostas participativas

ainda permanecem mais no plano da retórica do que na prática.

Essa idéia é reiterada também por Tenório (2000) e Benevides (2000). Em relação às

tendências recentes sobre democracia e participação, Cunill Grau (1998, p. 69) destaca:

[os] anos 80 que inauguram um chamado à participação cidadã como instrumento

para o aprofundamento da democracia. A década está marcada pela supressão dos

regimes autoritários que prevaleciam na região. Mas o panorama econômico tem

variado significativamente, depois de assumir hegemonicamente que a crise global

que ocorre é uma crise do Estado, o que concentra a crítica não apenas no centra-

lismo de sua atuação política, mas também na sua atuação econômica.

Mas afirma (p. 73) que é na década de 90 que o círculo se fecha, destacando aí duas

tendências:

De um lado, promove-se uma série de reformas constitucionais, que enfatizam os

instrumentos da democracia direta e dão oportunidade à participação cidadã na

administração pública. De outro, evidencia-se um claro esforço na transferência

dos serviços sociais por parte do governo central, num modelo semelhante ao chile

no, mas dotando as comunidades de um peso especial na sua condução. A autoges-

tão social, que combina gerenciamento descentralizado dos recursos e criação de

colegiados para sua administração, firma-se como paradigma da nova ordem insti

tucional, quefaz da cooperação social a via para a provisão dos serviços públicos.

A autora (1998, p. 278) lembra que a participação cidadã, "à medida que (...) se guie

pelos princípios da igualdade, do pluralismo político e da deliberação", tem reais possibilida-
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des para romper os monopólios de poder, contribuindo para a reconstrução de espaço público

em que se reconcilie igualdade com liberdade e diversidade com inclusão. Ao discutir a ques

tão da institucionalidade da representação social, chama a atenção para duas questões:

Reivindicar a necessidade de uma institucionalidade de representação social, que

realize ela mesma os valores da igualdade política, do pluralismo e da deliberação,

não supõe desconhecer que o apelo ao cidadão pode constituir mero recurso simbó

lico que, por trás do véu da igualdade, esconde a desigualdade. Por isto, sua reali

zação tem dupla face: por um lado, o favorecimento daquelas práticas sociais que

possibilitam o recurso político da 'voz' do cidadão comum; por outro lado, a ex

pressa atenção aos interesses sub-representados. Os primeiros exigem desenhos

discursivos, nos quais a representação se exerça na chave e igualdade. Em troca, os

segundos supõem desenhos nos quais a representação se sustenta na desigualdade,

já que exigem que se aplique o princípio da discriminação positiva. Nestes termos,

podem se criar condições para a expressão do pluralismo na representação social e

política. Assumida esta como premissa da participação cidadã e vinculada a outras

duas - relação reguladora da política e interação política racionalizada comunica-

tivamente -, traçam-se as respostas sobre quem, onde e como desenvolver uma ins

titucionalidade de representação social que possa pluralizar o sistema político.

(CunillGrau, 1998, p. 178)

Como vimos anteriormente, Tenório (2000), também inspirado nas idéias de Haber-

mas, explicita a necessidade de a participação cidadã acontecer sob a lógica da democracia

social: igualdade política e decisória.

Na contemporaneidade, a idéia de cidadão é pensada como "alguém que exerce direi

tos, cumpre deveres ou goza de liberdade em relação ao Estado, é também titular, ainda que

parcialmente, de uma função ou poder público. Isto significa que a antiga e persistente distin

ção entre a esfera do Estado e a sociedade civil atenua-se perdendo a tradicional nitidez" (Be-

nevides, 1994, p. 15). Isso indica que já não é possível estabelecer uma dicotomia entre am

bos.

Outro elemento fundamental à nossa análise é o conceito de democracia. Novamente,

recorremos ao Dicionário Aurélio (Ferreira, 1975, p. 430) para recuperarmos o significado de

democracia. Palavra que vem do grego {demokratía) e significa: a) governo do povo, sobera

nia popular; democratismo; b) doutrina ou regime político baseado nos princípios da sobera

nia popular e da distribuição eqüitativa do poder, ou seja, regime de governo que se caracteri

za, em essência, pela liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo controle da

autoridade, isto é, de decisão e de execução; democratismo e, nesta acepção, ditadura; c) país

cujo regime é democrático; d) as classes populares; povo, proletariado. Aurélio traz duas ex

pressões vindas da Ciência Política: a primeira, democracia autoritária, significando sistema

de governo surgido após a Ia Guerra Mundial, em geral anticomunista, firmado na supremacia

do poder executivo em relação aos demais poderes. A segunda, democracia popular, como
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designação comum aos regimes políticos monopartidários dominantes nos países na área soci

alista e, nesta acepção, república popular.

Podemos inferir que o conceito de democracia também é compreendido de modos di

ferentes, por isso a necessidade de agregar adjetivos: autoritário ou popular. Uma das possí

veis interpretações é que se refere (letra a) a quem governa, no caso, o povo. Além disso, que

deve ser pautado nos princípios acima citados (letra b) que envolvem questões políticas, éticas

e de poder. Também se refere ao país (letra c) que adota este regime (letra c) ou a uma deter

minada classe (letra d). No entanto, pode significar ditadura. Quando lhe são agregados os

adjetivos autoritário ou popular, pode significar: no primeiro caso, sistema de governo, em

geral, anticomunista, firmado na supremacia do poder executivo; e, no segundo caso, regimes

políticos monopartidários dominantes nos países na área socialista. Tais adjetivos mostram

que o conceito democracia não tem dado conta das múltiplas possibilidades através das quais

ela se realiza, acontece na sociedade. Isso ocorre em virtude de que as palavras também po

dem ter significados diferentes já que são produções humanas, históricas e culturais.

Souza (1999), lembrando o pensador político Paul Hirst, afirma que a democracia é

um processo de decisão e, lembrando de discurso de Abraham Lincoln, diz que a democracia

é o governo do povo, pelo povo e para o povo. A nossa reflexão importa abordar os dois mo

delos de democracia geralmente postos: democracia representativa e democracia direta. A

democracia representativa, que é a que vivenciamos historicamente, é aquela em que as deli

berações que dizem respeito à coletividade são tomadas por pessoas eleitas para essa finalida

de. Os representantes eleitos pelo povo têm, geralmente, um mandato fiduciário5 e devem

representar os interesses gerais da cidadania. Na democracia direta, o povo, ao invés de esco

lher representantes, delibera diretamente, seja através da assembléia deliberativa, seja através

do plebiscito ou referendo. Este autor lembra ainda que a idéia de participação compõe tanto a

democracia representativa quanto a direta, pois a participação é a expressão do exercício do

direito político de deliberar e eleger. Entretanto, sendo mais acentuada em canais diretos, de

mocracia direta e democracia participativa são tidas como sinônimos.

Existem dois tipos de mandatos: o mandato imperativo, quando o representante é escolhido para cumprir uma

missão específica, determinada, não podendo afastar-se dela e nesse caso o mandante, o corpo eleitoral tem o

poder de destituir o eleito; o mandato fiduciário, quando o representante eleito tem liberdade de ação, que é o

modelo brasileiro.
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Tenório (1999a) destaca que, no caso brasileiro, o regime político é uma democracia

semidireta, pois combina aspectos de participação indireta (representação) e de participação

direta (iniciativa popular, referendo, plebiscito).

Este modelo de democracia semidireta está associado a um Estado democrático de di

reito, que, segundo Souza (1999), reúne os princípios do Estado democrático - a soberania

popular, que impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública - e os princí

pios do Estado de direito - o da legalidade, fundamentalmente, onde a administração é uma

função do poder executivo que encontra na lei o fundamento e o limite de sua atividade. Te

nório (1999a) também lembra que a democracia participativa, como prevista pela constituição

brasileira, é um elemento intrínseco do Estado democrático de direito.

Em relação à democracia, Vieira (2000, p. 39) afirma que ela "não é apenas um regime

político com partidos e eleições livres. É sobretudo uma forma de existência social. Democrá

tica é uma sociedade aberta, que permite sempre a criação de novos direitos. (...) Um Estado

democrático é aquele que considera o conflito legítimo. Não só trabalha politicamente os di

versos interesses e necessidades particulares existentes na sociedade, como procura instituí-

los em direitos universais reconhecidos formalmente."

Outra palavra/conceito que destacamos é descentralização. No Aurélio (Ferreira, 1975,

p. 444) encontramos o seguinte: ato ou efeito de descentralizar. O verbo descentralizar aponta

para os seguintes significados de uso corrente: a) afastar ou separar do centro; descentrar; b)

aplicar o descentralismo a; dar autonomia administrativa a; c) aplicar o descentralismo. Como

lemos, a idéia de descentrar implica em ato (alguém faz ou outorga) e de efeito (algo aconte

ce), logo, se há um deslocamento do centro, há possibilidade de na gestão pública outras ins

tâncias assumirem o planejamento, a tomada de decisões e o próprio gerenciamento.

Como temos visto ao longo deste estudo, não se pode pensar a gestão pública federal,

estadual ou municipal sem articular os conceitos de participação, cidadania, democracia e

descentralização, já que os mesmos estão imbrieados nas práticas sociais desenvolvidas tanto

pelos governos como pela sociedade civil e, por isso, desconsiderar um deles ou tomar um

pelo outro pode gerar entendimentos parciais. Pensamos que precisamos ter uma visão calei-

doscópica, múltipla acerca das inter-relações entre as instâncias, porque, se as relações são

dialéticas, as possibilidades de compreendê-las na sua pluralidade e interdependência são fun

damentais para romper com as dicotomias estado versus sociedade civil. Se quisermos a soli

dariedade temos que começar a romper com as separações e passar à constituição de laços
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comuns. Nesse aspecto, concordamos com Cunill Grau , Benevides e Tenório: é imprescindí

vel a educação e a valorização da cidadania.

Para Jacobi (2000, p. 35) o tema da descentralização é hoje uma das principais pre-

condições para formular uma efetiva democratização do Estado, já que

do ponto de vista conceituai, o termo define uma transferência ou delegação de au

toridade legal e política aos poderes locais para planejar, tomar decisões e gerir

funções públicas do governo central. Descentralização relaciona-se, pois, com a

distribuição territorial do poder e implica delegação de autoridade.

Cunill Grau (1998, p. 93-4), ao discutir a descentralização como âmbito de exercício

da participação, alerta que "a intenção de obter um controle sobre os objetos de ação mais

imediatos conduz a um amplo movimento para favorecer a circunscrição da participação soci

al exclusivamente nos âmbitos descentralizados e, com isso, negar a representação social na

formulação das políticas globais". Ela acrescenta que

(...) é no quadro da descentralização da gestão municipal, que a noção de 'co-

governo' adquire seu maior impulso. E ainda que a idéia de constituir um novo ór

gão - o conselho municipal ou de bairro - advenha em grande medida da experiên

cia norte-americana, ela é adotada, entre outros, nos burgos londrinos e nos conse

lhos de bairros italianos, que passam a ter determinados poderes decisórios. A pre

missa central considerada nesse sentido é que o bairro - devido a seu tamanho re

duzido — confere aos cidadãos a oportunidade de participar das decisões que os afe

tam e que por isso constitui uma 'sociedade política'.

Cunill Grau (p. 95) enfatiza que

vários meios de participação cidadã ficam, assim, esboçados. O problema comum a

todos é a legitimidade dos arranjos predominantes para o exercício do poder políti

co. Todas as correntes buscam oferecer respostas a como conseguir um maior en

volvimento dos cidadãos na modelagem do seu próprio futuro. O tema comum é o

desenvolvimento de atores e espaços políticos que suponham uma redistribuição do

poder político. Avaliadas, contudo, as premissas das principais alternativas em jo

go, sob os próprios ideais democráticos que postulam, podem evidenciar-se limites

para a sua realização. O principal, a nosso ver, é que, embora o valor da igualdade

política, em todos os casos mencionados, tenha sentido como referencial normativo

expresso, suas próprias premissas podem levar à exclusão de atores e espaços, con

trariando esse ideal e revelando afragilidade das dicotomias 'dentro-fora', 'consul-

ta-decisão', sobre as quais assentam as diferenças declaradas entre os diversos en

foques.

Entendemos pertinente discutir alguns dos entendimentos acerca de sociedade civil, já

que no contexto deste estudo os Conselhos Municipais atuam envolvendo o governo local, as

empresas ou instituições diversas e a sociedade civil.

Afirmando ser o projeto da modernidade inacabado e defendendo o potencial emanci-

patório da razão, Habermas constrói complexo sistema filosófico em sua teoria da ação co-

municativa. Conforme Vieira (2000, p. 36),

além da razão instrumental, haveria uma razão comunicativa, fundada na lingua

gem, que se expressaria na busca do consenso entre os indivíduos, por intermédio
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do diálogo. Essa razão comunicativa se encontra na esfera cotidiana do mundo da

vida constituída pelos elementos da cultura, sociedade e personalidade. Já a razão

instrumental predominaria no sistema, isto é, na esfera da economia e da política

(Estado), que, no processo de modernização capitalista, acabou dominando e colo

nizando o mundo da vida.

O Estado constitui-se num dos elementos do modelo tripartite da sociedade, ao lado da

economia e da sociedade civil. Vieira (2000, p. 44-5) afirma que o renascimento do conceito

de sociedade civil tem sido apontado como resultante da luta dos movimentos sociais contra o

autoritarismo dos regimes comunistas e das ditaduras militares, especialmente no Leste euro

peu e na América Latina. Ancorado em Habermas e em Cohen e Arato, este autor aborda a

construção de um novo conceito de sociedade civil e de ampliação das esferas públicas:

A sociedade civil (...) é concebida como a esfera de interação social entre a econo

mia e o Estado, composta principalmente pela esfera íntima (família), pela esfera

associativa (especialmente associações voluntárias), movimentos sociais e formas

de comunicação pública. (...) A sociedade civil não engloba toda a vida social fora

do Estado e da economia. E necessário distinguir a sociedade civil tanto de uma so

ciedade política de partidos, organizações políticas, parlamentos, quanto de uma

sociedade econômica composta de organizações de produção e distribuição, em ge

ral empresas, cooperativas, firmas etc.

Vieira (2000, p. 53-4) lembra a importância histórica de diversos pensadores, como

Hegel, Marx e Gramsci, na evolução conceituai de sociedade civil, mas afirma que nenhum

deles "oferece um modelo capaz de localizar a sociedade civil no interior de sociedades com

plexas e multidiferenciadas", remetendo aos estudos de Habermas, cuja teoria da ação comu

nicativa dá os fundamentos teóricos para o conceito de sociedade civil desenvolvidos por Co

hen e Arato. É da distinção analítica entre a lógica do sistema e a lógica do mundo da vida

que pode ser situado o conceito de sociedade civil.

Na perspectiva de Marques (2000, p. 54-4), a sociedade moderna constitui-se

como um todo e em seus diferençados setores, em dois níveis integrados: o mundo

da vida dos sujeitos singulares e os plexos sistêmicos em que se inscrevem os indiví

duos. Esses dois níveis, no entanto, não se podem simplesmente confundir, nem pode

um ser subsumido ao outro em subordinação direta. Toda sociedade moderna com

plexa há de confiar determinadas tarefas econômicas e administrativas a domínios

de ação especificadosfuncionalmente e regidos por meios; mas, nem por isso, perde

ela seu caráter primordial de mundo da vida de sujeitos singularizados em seus

grupos moleculares, mundo regido por um consenso, tácito ao menos.

Vieira (2000) assinala que o sistema e o mundo da vida são atravessados pelas dimen

sões do público e do privado, constituindo-se o Estado e a formação da opinião pública em

esfera pública do sistema e do mundo da vida, respectivamente, enquanto que a economia

representa o privado no sistema e a família no mundo da vida. Como afirma Cunill Grau

(1998), com base em Cohen e Arato, o modelo tripartite articula-se como um modelo de qua-
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tro partes, com a duplicação da esfera pública e da esfera privada. Assim, retomando Vieira

(2000, p. 58-9),

haveria no conceito de mundo da vida duas dimensões distintas. Uma primeira li

gada ao reservatório de tradições imersas na linguagem e na cultura e utilizadas

pelos indivíduos na sua vida cotidiana. E uma outra, mais institucional, incluindo as

instituições e formas associativas comunicativamente reproduzidas, e cuja ação é

coordenada por processos de integração social no interior de suas estruturas. É es

ta segunda dimensão do mundo da vida que Cohen e Arato identificam com a socie

dade civil. Esta nova perspectiva opera uma mudança importante no conceito de so

ciedade civil que agora se refere a movimentos sociais e instituições, localizados

tanto na esfera privada quanto na pública (...) que permite a criação de novas for

mas de mediação entre os subsistemas e o mundo da vida.

Ao tratar das questões da reforma institucional, Cunill Grau (1998, p. 16-7) formula

contribuições que nos fazem compreender o paradoxo das relações Estado-sociedade estabe

lecidas nas décadas de 80 e 90. Aponta dois aspectos significativos na quebra dos monopó

lios, tanto os relativos ao poder político, como os concernentes às lógicas da ação coletiva, já

que podem dotar de bastante conteúdo o propósito de 'fortalecimento da sociedade', no que se

refere à ampliação do espaço público. O primeiro, diz respeito à renovação dos sistemas de

intermediação, representação e participação social. O outro, à 'publicização' da administração

pública. Isto porque ela intenciona, com seus estudos, mostrar que a esfera pública, embora

tradicionalmente circunscrita aos limites do Estado, lança suas raízes na própria sociedade,

não se isentando, porém, de múltiplas contradições em seu desenvolvimento histórico.

Cunill Grau (1998, p. 280-1) destaca a "necessidade do exercício de uma função de

crítica e controle da sociedade sobre o estado, dada a existência de um campo de tensão e, em

resumo, de uma relação dialética entre ambos". Acrescenta que:

Para que a autonomia do Estado não suponha um estranhamento da sociedade é

fundamental que ela se sustente na representatividade social. A exigência da auto

nomia do Estado pressupõe, portanto, a importância da representatividade social.

Contudo, posto o problema sob esta perspectiva, abre-se um novo fundamento para

a necessidade de o Estado visar à democracia: parlamentos democráticos, arenas

de intermediação social e, sem dúvida, sistemas de representação política e social

em função de sua universalização são cruciais para efeito do fortalecimento do Es

tado, expressado na dialética autonomia-representatividade.

Outro argumento defendido por Cunill Grau (p. 285) aponta

para um modelo de governabilidade democrática que tem como eixo um tipo de au

toridade baseado em mecanismos pluralistas e participativos, que dependem da co-

produção dos bens públicos, presei~vando a responsabilidade social em seu exercí

cio. Supõe, em resumo, a publicização da administração pública, mas, essencial

mente, do próprio Estado, como sistema de relações que implica o poder político

para atuar sobre a sociedade. Demanda, contudo, para isto, tanto que a esfera do

público se recoloque na própria sociedade como que se reconheça como uma esfera

também sujeita à democratização. Exige, afinal, que se aceite que há identidades e,

inclusive, disputa acerca das mesmas como acerca de interesses que não se locali

zam no Estado; mas que há outras que implicam a própria condução da estratégia
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de desenvolvimento e a luta contra os monopólios de poder privado, na qual o pró

prio Estado é o grande interpelado. Mas não qualquer Estado e, sim, o Estado de

mocrático, que trabalhe em prol do fortalecimento da sociedade. Para todos estes

efeitos é que a noção de 'público' tem que ser considerada central. Se se representa

o público, recuperando-o como tema social e envolvendo, dentre outras, dimensões

como as discutidas aqui, é provável que o que é - ou deve ser - comum a todos pos

sa serfortalecido. Em sua trajetória, e isto é fundamental, o privado e, em especial,

a soberania pessoal também poderiam ampliar seus espaços de realização.

Ao discutir o espaço público democrático, citando Habermas, Cunill Grau (1998, p.

48) destaca que

a expectativa normativa quanto a resultados racionais baseia-se no concurso da

formação da vontade política institucionalmente constituída e de correntes de co

municação livres [não herdades], espontâneas, de um espaço público não organiza

do neste sentido, não programado para a tomada de decisões. Aqui, o espaço públi

co funciona como um conceito normativo.

Isso que significa pensar em duas chaves: autonomia em relação ao sistema político

e informalidade dos processos de formação de opinião. O que, na perspectiva habermasiana,

implica em distinguir

entreformação de vontade política constituída, que conduz a decisões (incluindo as

eleições), e os processos não constituídos, informais, de formação de opinião, que

podem atuar dessa maneira, precisamente porque não estão sob a pressão das deci

sões. A interação entre ambas abriria a possibilidade de que os procedimentos de

mocráticos, estabelecidos conforme o direito, possam conduzir a uma formação ra

cional de vontade.

Neste sentido, ressalta que "a recuperação e a ampliação da esfera pública estão colo

cadas em termos da possibilidade de que operem como esfera que medeie entre o Estado e a

sociedade, exercendo sobre aquele uma função de crítica e controle" (Cunill Grau, 1998, p.

62).

Sintetizando, a autora destaca que

a crise que experimenta nas democracias avançadas a participação cidadã, em fun

ção da democratização do Estado não deu lugar à sua extinção. Pelo contrário,

desde meados dos anos 80 parecia existir um movimento de renovação, só que, ago

ra, cada vez mais se expressa a partir das posições conservadoras. Duas vertentes

podem ser conhecidas neste movimento. Uma, que restabelece a própria noção de

cidadania e que legitima a provisão privada de bens públicos; e outra, que recon-

ceitualiza a administração pública, reivindicando afigura do usuário enquanto cli

ente. (Cunnil Grau, 1998, p. 112)

Considerando o exposto, podemos afirmar que vivemos, novamente, um período de

mudanças, indignações e incertezas, chamado por alguns teóricos de pós-modernidade, e, tal

vez por isso, nos interroguemos a respeito de tudo, principalmente em relação às questões do

conhecimento e suas implicações acerca da gestão pública, que envolvem processos interati

vos entre os conhecimentos e os conhecedores, o Estado e a sociedade civil e os modos como

nos organizamos e vivemos neste mundo globalizado. Acreditamos que em razão disso, nos
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últimos anos, grande número de pesquisas em todos os centros de pesquisa e universidades do

mundo estão sendo desenvolvidas. Algumas obras têm sido produzidas, mostrando que esta

mos num período de transição rumo à consolidação de um novo paradigma macro-societário,

denominado de era global (Daniels e Daniels, 1996), sociedade pós-empresarial (Drucker,

1993), era informacional ou era da informação (Castells, 1998), ou sociedade pós-industrial

(Lojkine, 1995; DeMasi, 2000).

A produção em torno do assunto aparece em todas as áreas da cultura, da economia e

da sociedade. A dinamicidade e a complexidade do conhecimento geram alterações significa

tivas em todos os campos, por isso também o setor público vem sofrendo mudanças profundas

em todo o mundo. Os fatos divulgados pela mídia e as publicações atuais evidenciam e tor

nam públicas essas mudanças. Osborne e Gaebler (1997) apontam a falência do modelo buro

crático weberiano e propõe um novo tipo ideal que denominam de governo empreendedor ou

governo inovador. Temas como governabilidade, governança, eficiência do estado, accoun-

tability democrática, autonomia e participação, descentralização, eficiência, eficácia e efeti

vidade das políticas públicas estão presentes nas agendas de pesquisa sobre políticas públicas

e administração pública, tanto no mundo como no Brasil, e estão presentes também nas dis

cussões dos espaços políticos da sociedade.

No Brasil está em curso, desde 1994, a reforma do aparelho de estado preconizada no

Plano Diretor do MARÉ - Ministério da Administração e Reforma do Estado, caracterizado

pela busca da modernização das estruturas e dos processos da máquina estatal.

Pacheco (1998) afirma que o governo FHC, em sua agenda para a administração pú

blica, definiu como centrais os temas do fortalecimento da capacidade de governo e da efici

ência e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Para alcançar

estes resultados, o governo propôs uma mudança no quadro constitucional-legal e a criação de

novos formatos institucionais (agências executivas e organizações sociais), além da substitui

ção da cultura burocrática por uma cultura gerencial e a impantação de novos instrumentos de

gestão pública. Aponta ainda que os formuladores da proposta, do ponto de vista conceituai,

entendem que a reforma do Estado abrange quatro áreas: delimitação da área de atuação do

Accountability não possui uma tradução literal no português. Anna Maria Campos (1990) conceitua-as como

responsabilidade objetiva dos órgãos públicos, dos detentores de cargos e servidores. Mas não se restringe a

questões de controle interno burocrático, e sim às questões da transparência, do controle da cidadania sobre os

governos e o estado, enfim, accountability tem a ver com democracia e com seus mecanismos de responsabiliza

ção na busca da eficácia e efetividade das políticas públicas.
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Estado; desregulamentação; governança: aumento da capacidade de governo; e governabili

dade: aumento da democracia e da accountability.

O modelo preconizado é o da chamada administração gerencial, que, segundo Bresser

Pereira (1997), apresenta os seguintes princípios:

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário de seus serviços;

b) ênfase no controle de resultados através dos contratos de gestão;

c) fortalecimento e autonomia da burocracia no core das atividades típicas de Estado,

em seu papel político e técnico de participar, junto com os políticos e a sociedade,

da formulação e gestão de políticas públicas;

d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas e as unidades executoras

dessas políticas, e contratualização da relação entre elas, baseada no desempenho

de resultados;

e) adoção cumulativa de três formas de controle sobre as unidades executoras de polí

ticas públicas:

- controle social direto (através da transparência das informações, e da participa

ção em conselhos);

- controle hierárquico-gerencial sobre resultados (através do contrato de gestão);

- controle pela competição administrada (via formação de quase-mercados).

Carvalho (1999, p. 1) aborda a questão da reforma gerencial no Brasil, desenvolvendo

uma análise crítica sobre a reforma do aparelho estatal brasileiro dos anos 90, dentro do qua

dro do novo gerencialismo público e da agenda do Banco Mundial para a reforma do Estado.

O autor conclui que as reformas gerenciais "enquanto partidárias de uma visão estritamente

economicista dos problemas do setor público, podem afetar de maneira negativa a identidade

ético-corporativa do aparelho burocrático" por não existir um ethos de probidade administra

tiva no serviço público.

Na questão do processo de reforma do Estado brasileiro, como afirmam Cherchiglia e

Dallari (1999), coloca-se a ótica da eficiência, tanto a política, como a organizacional ou ad

ministrativa. Para estes autores, mesmo questões como a responsabilização ou a participação

estão perpassadas pelo conceito de eficiência, porém - e aí a sua crítica - este conceito não

abrange critérios de eficiência coletiva ou social, mas apenas a limitação estreita do cálculo

econômico.
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Nos municípios interioranos de pequeno e médio portes, onde os cidadãos estão mais

próximos dos tomadores de decisão, esta é uma questão crucial. Os mecanismos de eficiência

coletiva ou social passam a ter maior relevância, pois o município não pode privilegiar as fun

ções reguladoras em detrimento das de provisão de serviços nas áreas sociais, principalmente

se considerarmos o aumento das carências sociais provocadas pela exclusão de grandes cama

das da população.

Também nos Estados-membros e nos grandes municípios estão em curso dinâmicas

que buscam redesenhar a máquina pública, adaptando-a às exigências do novo cenário eco-

nômico-social, processo este incentivado e, de certa forma, exigido inclusive pelos órgãos

internacionais de fomento, inclusive com o financiamento de programas de reforma adminis

trativa e redesenho dos processos das máquinas burocráticas dos Estados e municípios.

Caccia-Bava (2001, p. 3) ao referir-se às experiências de gestão pública municipal ex

plicita uma das expectativas que se tem. Vejamos:

Esperamos que os que assumem cargos executivos ou legislativos nos mais de 5500

municípios brasileiros, bem como as lideranças sociais e os pesquisadores interes

sados na questão municipal, possam propor e implementar novas formas de gerir o

que é público, levando em conta essencialmente o seu caráter inclusivo e democrá

tico.

Tal pressuposto é significativo, já que diz de uma vontade de que todos os que pensam

ou fazem gestão pública façam uma opção política em favor dos que estão excluídos e que

isso aconteça através de relações democráticas. Inclusão e democracia são conceitos hoje eti

camente e politicamente corretos, pois possibilitam a participação de todos e podem constitu

ir-se em referenciais importantes para novas formas de gestão daquilo que é público, ou seja,

de todos.

Se quisermos, de fato, transformar práticas excludentes em inclusivas, precisamos cri

ar as condições necessárias para potencialização da participação e esta só será participativa e

eficiente se todos estiverem dispostos a dialogar, conhecer as legislações, organizar-se e a

pensar solidariamente propostas tendo em vista o bem comum de todos. Uma das condições é

a definição de políticas públicas que privilegiem a gestão pública cidadã ou solidária que ga

rantam relações sociais nas quais o discurso seja tomado como elemento importante, já que

ele explicita intencionalidades e significados, além de evidenciar argumentos.
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Mas a realidade da grande maioria dos municípios brasileiros7 é a convivência com

práticas e processos de gestão que estão mais próximas de modelos neopatriomanialistas ou

burocráticos do que do novo modelo gerencial, ou pelo menos convivendo com traços inscri

tos ao longo do continuum destes modelos. Paradoxalmente, estamos vivenciando uma verda

deira reinvenção do governo, especialmente através do estabelecimento de novas formas de

relacionamento entre a sociedade e o Estado, novos canais de participação e democracia,

novasformas de comunicação mais democráticas e transparentes.

Há um consenso geral entre os estudiosos do poder local (Pinho e Santana, 1998; Pi

nho e Santana, 2000; Verza, 2000; Fedozzi, 1999; Soares e Caccia-Bava, 1998) que no Bra

sil, seguindo uma tendência mundial de valorização dos espaços subnacionais, a partir da

Constituição de 1988, ganha impulso um processo de descentralização, com um conjunto im

portante de tarefas, antes assumidas pelo poder central, passando ao âmbito dos governos

subnacionais, especialmente os municípios.

Para muitos, transferir problemas para o nível local aumentaria a eficácia das ações, já

que o município estaria mais habilitado para enfrentá-los, uma vez que a sociedade se encon

tra mais próxima do governo podendo, portanto, participar na definição da solução e acompa

nhar e controlar a execução.

Porém, como alerta Fedozzi (1999), se por um lado a descentralização do Estado per

mite a inclusão de setores subalternos no sistema de tomada de decisões, ocorre também a

descentralização das relações de poder e dos conflitos e, por isso, a maior autonomia munici

pal pode possibilitar novas formas de gestão pública modernas e democráticas como pode

representar a persistência de práticas políticas patrimonialistas, que impedem a consolidação

da cidadania e da democracia.

Também Barreira (apud Guimarães Neto e Araújo, 1998) aponta no sentido das limi

tações à ação do poder local, enfatizando, entre outros, a persistência de formas assistencialis-

tas e clientelistas na implantação de programas locais, o que reduz resultados mais amplos na

construção de uma verdadeira democracia e espaço de cidadania. Pinho e Santana (2000)

enfatizam que se o poder local é um espaço privilegiado para realizar a democracia e a parti

cipação cidadã, é também o espaço em que encontramos clientelismo e ineficiência, ingover-

nabilidade e irresponsabilidade fiscal.

De acordo com Spink (2000), mais de 1000 municípios possuem menos de cinco mil habitantes e mais de 3500

dos mais de 5500 municípios possuem menos de 20 mil habitantes.



50

No bojo do processo de descentralização, de construção da participação da sociedade

civil na produção das políticas públicas, surgem, na década de 90, os Conselhos Municipais,

concebidos para incorporar de forma efetiva a participação da sociedade civil na gestão públi

ca. Surgem os conselhos por exigência legal do processo de descentralização (municipaliza-

ção) das políticas sociais. Os conselhos apresentam-se idealmente como elemento de ligação

na relação da sociedade civil com o Estado. Têm a responsabilidade de orientar/definir as po

líticas, acompanhar sua implementação e fiscalizar a qualidade dos serviços, seja do ensino,

da saúde, dos programas de emprego e renda, da assistência social etc. São, portanto, os con

selhos municipais que deveriam consubstanciar a efetividade dos processos de participação

na gestão pública, na busca de uma democracia cidadã real. Em recente pesquisa, Carvalho et

alii (2000) analisam como atuam na prática os conselhos municipais de Salvador-Ba, conclu

indo que as práticas realizadas pelos mesmos "sinaliza que ainda estão distantes de se consti

tuírem em órgãos que interfiram de forma concreta na condução das políticas sociais, caracte-

rizando-se mais como legitimadores de um discurso de participação e cidadania que não guar

da coerência com a prática" (p. 14).

Pinho e Santana (2000), analisando cerca de 200 experiências inovadoras em gestão

pública local inscritas em 1996 e 1997 no Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação

Getúlio Vargas - FGV, traçam um quadro do que fazem os governos municipais no Brasil.

Entre suas constatações, fica evidente que os municípios têm aumentado os gastos com saúde

e educação, ou de modo geral com as políticas sociais. Porém, mais recentemente constata-se

que um número crescente de municípios passa a assumir responsabilidades também por um

tipo de política de cunho redistributivo ou anticíclico para garantir minimamente renda e em

prego dos habitantes. O município, portanto, passa a constituir-se num tipo de welfare, um

estado de bem-estar municipal. Em sua análise, estes autores mapeiam as políticas públicas

locais em dois grandes blocos:

- políticas horizontais, em que inserem políticas de setores explícitos pontuais ou abrangen

tes: meio ambiente, saúde, educação, alimentação e abastecimento, habitação e urbaniza

ção, crianças e adolescentes, emprego e renda, projetos agrícolas e políticas emergentes

como as de reforma financeira, cultura e lazer, terceira idade e atenção à mulher; e

- políticas transversais, nas quais se incluem as políticas de caráter mais abstrato e difuso:

democratização e cidadania, participação popular, combate à pobreza, incorporação de ex

cluídos.
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Outra abordagem é a de Farah (1997), que define a existência de dois eixos de políti

cas públicas do nível subnacional de governo: 1) novas políticas sociais, em que aponta ten

dência de inovação através de, entre outras, a) de mudanças sobre a natureza dos serviços

prestados que repercutem sobre a própria política, como no caso da perspectiva preventiva na

área da saúde substituindo o padrão curativo, b) ampliação do espaço da cidadania; 2) novas

formas de gestão, novos processos decisórios e novas formas de provisão dos serviços públi

cos, em que aponta tendências de inovação no que se refere a: a) mudanças na relação entre

Estado e sociedade civil, com a inclusão de novos atores na formulação e implementação das

políticas públicas e a maior facilidade de informação ao cidadão; b) gestão de programas e

políticas estatais e da própria máquina pública, com projetos de modernização da gestão.

Tenório (1999a, p. 236-8), a partir da análise de 300 experiências semifinalistas do

Programa de Gestão Pública e Cidadania da FGV avaliadas entre 1996 e 1998, afirma que a

"inovação da burocracia pública brasileira dos governos subnacionais por meio da participa

ção popular ainda é uma utopia" e aponta alguns elementos impeditivos da prática democráti

ca na gestão local: viés burocrático na concepção do programa ou projeto; descontinuidade de

ações; crônica carência de recursos financeiros; práticas gerenciais enfocadas em resultados e

não com processos de envolvimento da cidadania; exercício da participação popular imple

mentado, na maioria das vezes, em projetos de baixo custo orçamentário; envolvimento da

cidadania como retórica, e não como ação efetiva no processo de tomada de decisão das polí

ticas públicas. Tenório defende a necessidade de construção de uma "sociedade descentraliza

da e caracterizada por um espaço público que serve para apresentar, identificar e solucionar

problemas sociais" e onde o poder público deve "compartilhar com a sociedade civil os inte

resses da comunidade, por meio de um procedimento político argumentativo no qual a cida

dania delibera e decide com os outros poderes". O autor conclui afirmando que "inovar na

gestão pública (...) é guardar razoabilidade com os preceitos constitucionais e com processos

políticos deliberativos, ou seja, processos de uma cidadania ativa, que atue no entendimento

com o Estado, na solução comunitária de seus problemas". Na prática, as ações dos governos

subnacionais deveriam: "reconhecer que a comunidade tem capacidade de contribuir para o

seu próprio desenvolvimento; trabalhar com a participação da comunidade em todo o proces

so de planejamento da política pública; compreender os valores, costumes, crenças, necessi

dades e objetivos da comunidade; desenvolver permanente delegação de poder ao pessoal que

trabalha no nível operacional; e fazer com que a tecnoburocracia atue numa perspectiva de

funcionário para cidadão-funcionário". Em suma, este autor defende a construção da gestão
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social, participativa, dialógica, em substituição à gestão tecnoburocrática, monológica, estra

tégica, modelo presente por excelência nos sistemas-governo.

Em outro artigo, Tenório (1998b), ao abordar uma perspectiva conceituai para gestão

social, em contraposição a gestão estratégica, parte da construção habermasiana de teoria da

ação comunicativa para tratar do assunto. Opta por contrapor ao conceito de ação estratégica o

de ação comunicativa. Faz esta opção porque a ação teleológica se amplia, convertendo-se em

ação estratégica, quando no cálculo de um ator na busca de seu êxito intervém a expectativa

de decisões de outro(s) autor(es) que também atua(m) na busca de seu(s) objetivos. Por outro

lado, as ações normativas e dramatúrgicas, "quando ocorrem dentro dos sistemas sociais or

ganizados, se dão sob o imperativo categórico da razão funcional implementada através de

ações orientadas para o futuro, portanto, do cálculo de meios e fins do ponto de vista da raa-

ximização da utilidade ou de expectativa de utilidade" (p. 14).

O autor propõe, então, a contraposição dos dois tipos de ação racional:

- Ação estratégica - ação racional voltada para o êxito

- Ação comunicativa - ação racional voltada para o entendimento

A ação estratégica é típica da gestão estratégica, cujas características são:

- Comandada pela razão instrumental (técnica)

- Tipo de ação utilitarista

- Baseada no cálculo de meios e fins

- Implementada através da interação de duas ou mais pessoas

- Um dos atores tem autoridade formal sobre a(s) outra(s)

- É uma combinação de competência técnica com atribuição hierárquica (com
portamento tecnocrático)

- Gestão que enfatiza a ação gerencial do tipo monológica

- É o modelo gerencial presente por excelência nos sistemas-governo e sistemas-
empresa

A gestão social, por sua vez, caracteriza-se por:

- Comandada pela razão comunicativa, pelo agir comunicativo;

- Enfatiza a ação gerencial dialógica, participativa;

- O processo decisório é exercido por meio dos diferentes sujeitos sociais;

- Baseada no entendimento mútuo entre os atores/sujeitos, na harmonização in

terna dos planos de ação pelos atores;

- Exige a presença do discurso argumentativo, sujeito às três pretensões de vali

dade: verdade, correção normativa e veracidade;
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- Atuação dos atores com base na cidadania deliberativa.

No processo de gestão social, acorde com o agir comunicativo, dialógico, a verdade

só existe se todos os participantes da ação social admitem sua validade, isto é, ver

dade é a promessa de consenso racional, ou a verdade não é uma relação entre o

indivíduo e a sua percepção do mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da

discussão crítica, da apreciação intersubjetiva. Enquanto no processo de gestão es

tratégica, harmônico com o agir estratégico, monológico, uma pessoa atua sobre

outra(s) para influenciar a continuação intencional de uma interação (neste tipo de

ação a linguagem é utilizada apenas como meio para transmitir informações), sob

uma ação comunicativa, dialógica, um indivíduo procura motivar racionalmente

outro(s) para que estefsj concordefmj com sua proposição (neste tipo de ação a

linguagem atua como uma fonte de integração social). (Tenório, 1998b, p. 17)

Em relação à gestão democrática, Tenório (2000, p. 230) em recente pesquisa aponta

algumas considerações dos atores sociais: "uma gestão participativa, comunitária, sem pater

nalismo, com combate ao clientelismo"; "pode ser vista também como a deselitização de polí

ticas públicas, facilitando o acesso de bens normalmente direcionados a uma elite, uma mino

ria". Ainda a respeito deste conceito, traz as contribuições de Pinho e Santana dizendo que é

aquela "que busca a participação de uma maneira mais ampla, mas também localizada". Por

tanto, Tenório, interpretando os autores, afirma que "o exercício da cidadania, o cidadão como

sujeito, e não objeto, parece ser o eixo central do conceito de gestão democrática." Outra con

tribuição de Tenório (2000, p. 230) diz respeito ao conceito de gestão social:

entendemos a substituição da gestão tecnoburocrática, monológica, por um geren

ciamento participativo, dialógico, no qual o processo decisório em uma dada socie

dade é exercido por meio dos diferentes sujeitos sociais. Este conceito sugere que a

pessoa humana, ao tomar ciência de sua função como sujeito social, e não adjunto,

ou seja, tendo conhecimento da substância social do seu papel na organização da

sociedade, deve atuar não somente como contribuinte, eleitor, trabalhador, mas

com uma presença ativa e solidária nos destinos de sua comunidade.

O referido autor (1998b, p. 19) defende como fundamental ao seu modelo de análise o

conceito de cidadania deliberativa, que, como vimos anteriormente, recupera do modelo de

deliberação habermasiano. Esta concepção de cidadania tem relação com o conceito de gestão

social, "na medida em que ela é entendida como uma ação política deliberativa, na qual o in

divíduo deve participar de um procedimento democrático, decidindo, nas diferentes instâncias

de uma sociedade e em diferentes papéis, seu destino social como pessoa, quer como eleitor,

quer como trabalhador ou como consumidor, ou seja, sua autodeterminação não se dá sob a

lógica do mercado, mas da democracia social: igualdade política e decisória". Na relação tra-

balho-capital a cidadania deliberativa ocorre quando trabalhador - consciente de seu papel de

sujeito - passar a "reivindicar não somente maiores ganhos salariais e/ou melhores condições

de trabalho, mas também a participação no processo de tomada de decisão do sistema-

empresa". Já na relação sociedade-Estado, a cidadania deliberativa existe quando o sujeito -
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conscientemente — atua com presença ativa e solidária nos destinos da comunidade que inte

gra.

Tenório (2000, p. 229), ao focalizar as relações entre as categorias de análise socieda-

de-estado e trabalho-capital, o faz, propositadamente, nesta ordem, isto porque acredita que

ao tomar como premissa que o estudo deve partir das óticas da sociedade e do trabalho, afirma

que

mudar o enfoque de quem deve ser o protagonista no processo dessas relações: a

cidadania. Portanto, o cidadão é o sujeito privilegiado de vocalização daquilo que

interessa à sociedade nas demandas ao Estado e daquilo que interessa ao trabalha

dor na interação com o capital. Isto é, a cidadania é vista não apenas como a base

da sabedoria de um Estado-nação, mas também como expressão do pleno exercício

de direitos exigíveis em beneficio da pessoa humana e da comunidade.

2.1 - Conselhos gestores de políticas públicas

Considerando o contexto teórico, histórico e cultural acima explicitado, queremos tra

zer algumas reflexões relacionadas à idéia de conselhos na gestão pública municipal, a qual

não é nova. Podemos dizer que é até mesmo bem antiga, tanto que as Câmaras de Vereadores

eram denominadas no início do século passado de Conselhos Municipais, e os vereadores

eram os Conselheiros Municipais. A idéia de conselhos constituídos de forma paralela ao le

gislativo, também é encontrada ao longo da história. No nível municipal, a existência de con

selhos municipais de educação já é bastante antiga. Nas últimas décadas, por exemplo, vários

municípios gaúchos constituíram Conselhos Municipais de Educação desde a década de 70.

Na década de 80, vários desses conselhos passaram a exercer atribuições normativas e fiscali-

zadoras, na organização de sistemas municipais de ensino, através do mecanismo de delega

ção de poderes/atribuições por parte do Conselho Estadual de Educação, órgão gestor do Sis

tema de Ensino Estadual.

Também na década de 70, municípios de porte médio passaram a constituir Conselhos

Municipais de Desenvolvimento, muitas vezes vinculados à gestão de Planos Diretores elabo

rados naquela época.

Entretanto, a idéia dos conselhos transforma-se em lugar comum apenas na década de

90, após a consolidação do processo constituinte nos três níveis constituintes da Federação
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brasileira. As Leis Orgânicas dos Municípios8, na maioria dos municípios brasileiros9, incor

poram os conselhos municipais como instrumentos da participação da sociedade civil na ges

tão pública, para além das imposições das constituições estadual e federal.

Calderón (2000, p. 93), analisando o processo da constituinte municipal do município

de São Paulo, afirma que

(...) no decorrer da elaboração da Lei Orgânica, mencionou-se, explicitamente, o

nome de 41 tipos de Conselhos, que teriam os mais diversos objetivos dentro da

administração pública. (...) os Conselhos constituir-se-iam órgãos que incorporari

am a participação da sociedade civil nas diferentesfases da gestão da coisa pública

(...) distinguindo-se cinco tipos: setoriais; de defesa de direitos; de bairros; gestores

e de controle intra e extraparlamentar.

Já à época do processo de elaboração das Leis Orgânicas estão presentes alguns as

pectos que retornam fortemente hoje no que se refere ao papel dos conselhos. Calderón (2000)

aponta que nas constituintes municipais estava presente a preocupação com a extensão do

poder aos conselhos:

Se o prefeito é o responsável pela condução da administração da cidade, democra

ticamente eleito, e se os vereadores são os legisladores representantes da população

(...), então, por que criar Conselhos com a participação do poder público e da soci

edade civil? (...) se os Conselhos terão 'representantes da sociedade civil', os 're

presentantes do poder público ' representam quem? Quem os elegeu? Eles represen

tam a cidadania ou os vilões? (p. 109)

Os conselhos setoriais foram propostos como espaços que colocam em xeque a auto

nomia do Executivo Municipal, pois se constituíam como instâncias descentralizadoras do

poder decisório, o que para muitos significava a intromissão da sociedade civil nas atividades

que são de responsabilidade dos executivos e dos legislativos municipais.

É verdade que as demandas por Conselhos como elementos de inovação na gestão pú

blica, feitas pela sociedade civil à época das constituintes, revelava descrédito no poder legis

lativo e no poder executivo, mas também é verdade que os Conselhos qualificam a gestão

pública, o processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. A partir

de então está em curso uma mudança do modelo de democracia delegativa, muito presente no

América Latina e especialmente no Brasil, para um modelo de democracia representativa, no

qual a sociedade civil não se contenta mais em votar a cada quatro anos, como se o ato de

Antes da Constituição Federal de 1988, apenas no Rio Grande do Sul os municípios possuíam autonomia para

elaborarem e aprovarem suas próprias leis orgânicas. Nos demais estados, a Lei Orgânica dos municípios era

padronizada, elaborada e apreciada em nível estadual, pelas Assembléias Legislativas.

"(...) um estudo realizado sobre os cinqüenta maiores municípios do país constatou que em apenas três não foi

prevista a criação de conselhos; a maioria previu a criação dos de saúde, da educação, do meio ambiente e da

criança e do adolescente. Mais de um quinto estabeleceu conselhos de cultura, transportes, política urbana, mu

lher, esporte, desenvolvimento agrícola e defesa do consumidor". (Ribeiro, 1995, apud Soares e Gondim, 1998.

p. 85)
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votar significasse assinar um cheque em branco aos eleitos, que, uma vez empossados, podem

fazer o que bem entendem, normalmente afastando-se das promessas do período eleitoral.

Ao nos propormos a entender o funcionamento dos Conselhos, foi importante efetuar

o mapeamento de algumas categorias de análise e outras questões cruciais que os perpassam e

caracterizam como instâncias do Estado, da sociedade civil, ou mista.

Sabemos que há vários tipos de Conselhos, não só no nível local de governo, mas

também nos níveis estadual e federal e, em sua denominação oficial, normalmente, são cha

mados de conselho municipal, estadual ou nacional, seguido do setor, programa ou tema a que

se refere.

Conforme Teixeira (2000a), os conselhos são órgãos públicos, criados por lei, regidos

por regulamentos aprovados por seu plenário e referendados pelo Executivo e, em muitos

casos, têm caráter obrigatório definido na legislação, sendo que a sua não existência penaliza

os municípios no processo de repasses de recursos pelos outros dois níveis de governo. Sua

composição, não imposta de forma padronizada, garante a sua especificidade, apesar da exi

gência de paridade de representantes do governo e da sociedade civil.

Este autor concebe "os conselhos como estruturas de uma nova institucionalidade no

país" (p. 103) que envolve partilhar espaços de deliberação entre o Estado e a sociedade civil.

(...) esse processo se insere num movimento maior de constituição de uma esfera

pública que poderia ser melhor (sic) caracterizada como esfera pública ampliada,

uma vez que é uma extensão do Estado até a sociedade através da representação

desta regida por critérios diferenciados da representação parlamentar ou mesmo

sindical. Estamos entendendo esfera pública como espaço de interação entre Estado

e sociedade inserido nas instituições estatais. Diferenciado, portanto, de espaços

públicos como entende Habermas, no sentido de encontros simples, episódicos, fun

dados no agir comunicativo. Estes são espaços autônomos que captam os ecos dos

problemas sociais nas esferas privadas, os condensam e transmitem para a cena

pública. Não se pode considerar estas esferas públicas como não-estatais, pois há

uma vinculação institucional dos Conselhos ao aparelho de Estado, (p. 103)

Soares e Gondim (1998), em trabalho no qual procuram identificar tendências inova

doras na gestão das grandes cidades brasileiras nas décadas de 80 e 90, apontam três ciclos

evolutivos no novo modelo por eles denominado de democracia urbana.

O primeiro ciclo surge com a retomada das eleições diretas para os prefeitos das capi

tais. Os autores caracterizam este ciclo pelos seguintes traços:

Valorização da participação dos movimentos sociais na definição das políticas pú

blicas locais; a hegemonia de uma frente política democrática com um discurso que

combinava a condenação ao autoritarismo com propostas de uma democracia subs

tantiva que ultrapassasse os marcos da representação parlamentar; mudanças no

comportamento de segmentos de esquerda quanto à validade de as organizações da

sociedade civil abandonarem uma postura meramente contestatória, passando a
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combinar reivindicações com interlocução direta com as agências estatais. (Soares

eGondim, 1998, p. 64-5)

Esta fase caracteriza-se pela construção de novas formas de relacionamento entre os

governos locais e a sociedade civil. Os novos governos, mais democráticos e legitimados pelo

voto direto agora também nas capitais, abriam canais novos com a sociedade civil, facilitando

"as condições de governabilidade para uma administração que se propunha a envolver os

segmentos populares na definição e fiscalização das políticas públicas" (Soares e Gondim,

1998, p. 66).

O segundo ciclo inicia com as eleições de 198810, marcado pela idéia do povo como

construtor de sua própria história, numa retomada do discurso e da prática dos movimentos de

base da Igreja da década de 70.

O discurso da participação direta ganha maior radicalidade pela ênfase nas pro

postas de instalação de 'conselhos populares deliberativos' como alternativa de po

der.(...) Em que pese os inúmeros problemas decorrentes (...) da falta de propostas

mais viáveis para um governo com base em uma democracia direta, (...) essa fase

deu margem ao início de importantes mudanças (...). Em lugar da proposta dos

chamados 'conselhos deliberativos', algumas prefeituras consagraram um novo es

tilo de negociação, por intermédio da discussão do orçamento municipal (...) com

base em uma metodologia de participação negociada (...). (Soares e Gondim, 1998,

p.66-7))

O terceiro ciclo, mantém a prática do orçamento participativo, reforçando-a e incorpo

ra a idéia de parceria e de desenvolvimento econômico local como fundamentais às gestões

locais.

Uma idéia que vai diferenciar este último ciclo é a da combinação de formas de

participação semidireta na gestão (os conselhos setoriais) com a parceria da inicia

tiva privada, ONGs e organizações populares no desenvolvimento de projetos eco

nômicos. (Soares e Gondim, 1998, p. 67-8)

Em 1988 "o PT sai vitorioso em mais de quarenta cidades (médias e grandes), passando a administrar cerca de

20% do eleitorado brasileiro" (Soares e Gondim, 1998, p. 66).
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3 - De Ijuhy a Ijuí

...era uma ilha de mato no meio do campo: do Alto da União até Catuípe, do Cade

ado até Panambi... tudo era mato, mata virgem, mato cerrado. E tudo ao redor era

campo. (...) O homem que já dominara o campo, recuara ante o mato. (...) Aos pri

meiros habitantes de Ijuí, diante do mato imenso, do mato impenetrável, do mato

misterioso, só restava uma alternativa: botá-lo abaixo, fazer clareiras no mato,

queimar as madeiras e depois plantar, plantar desesperadamente, plantar o mais

possível, plantar um pouco de tudo. Cultivar o plantado, defendê-lo contra a formi

ga. Numa palavra, trabalhar sempre, de sol a sol, sem descanso e sem trégua. Não

lhe era permitido esperar que as coisas se fizessem: ele mesmo devia fazê-las, se as

quizesse (sic) verfeitas, (grifas nossos). (Frei Matias, 1962, p. 97-8)

O município de Ijuí pertencia, no século XIX, ao quinto distrito do extenso município

de Cruz Alta. Segundo Brum (1990), era uma área coberta de mata virgem de 20 a 30 quilô

metros de largura, margeando o rio Ijuí e avançando ao longo de seus afluentes, como o Con

ceição e o Potiribu. Sendo a pecuária a atividade econômica predominante da época, a região

de mato não era valorizada, era quase um estorvo, pois não tinha serventia. Mas razões estra

tégicas de ocupação e comunicação mobilizaram políticos na construção de uma política de

colonização". A efetiva ocupação deu-se a partir da abertura da Picada Conceição, provavel

mente em 184812, cujo objetivo imediato era encurtar em cerca de 60 quilômetros, a distância

entre a Vila de Cruz Alta e o distrito de Santo Ângelo, também pertencente à Cruz Alta13.

11 O município de Cruz Alta desmembrou-se de Rio Pardo em 1834. O Conselho Municipal (Câmara de Verea

dores) do "novo município, revelando visão política, passou a empenhar-se, junto às autoridades da Província de

São Pedro do Rio Grande do Sul, no sentido de iniciar a colonização das áreas de mato no norte da província,

chamando a atenção para a importância estratégica e econômica dessa ocupação" (Brum, 1990, p. 13).

Brum (1990) considera que a data da abertura da picada não está suficientemente elucidada, pois a mesma -

1848 - refere-se ao termo de posse das terras que José Gabriel recebeu como pagamento pelos serviços de aber

tura da picada. Acker (1990, p. 3) afirma que "na necessidade de encurtar o caminho entre Cruz Alta e Santo

Ângelo, por volta de 1856, começa a abertura da Picada da Conceição, que tem seu início onde hoje se encontra
a Vila de Alto da União". Brum (1990), entretanto, mostra que em 1856 a Picada estava em pleno uso, como

comprova com descrições do Diário de uma Excursão Eleitoral, feito pelo Dr. Luís Alves Leite de Oliveira Bel-

lo, candidato a deputado geral pela província.

A ocupação de Cruz Alta data de 1821. Pertencia ao município também o distrito de Santo Ângelo, núcleo

habitacional da região das missões. Atualmente, Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo são os principais centros urbanos

da região Noroeste do Estado, sendo Ijuí o mais populoso dos três. Ijuí liga-se a Cruz Alta pela RS-342, com 40

km de distância no sentido Sudoeste e a Santo Ângelo pela BR-285, também numa distância de 40 km, no senti
do Oeste.
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Conforme Marques (1984), a Colônia de Ijuí, oficialmente fundada em 1890, marcou

o início de uma nova política de colonização. Proclamada a República, o processo de coloni

zação passou ao controle dos governos estaduais. Na fase anterior, sob a tutela do governo

central, prevalecia o modelo de centros homogêneos do ponto de vista étnico (cada colônia

era povoada por integrantes de uma mesma etnia), fato que caracterizou a ocupação das colô

nias velhas por imigrantes italianos e alemães. Com a colonização de Ijuí, além de inaugurar

um modelo de colônias mistas, o Estado gaúcho iniciou a ocupação das últimas áreas disponí

veis no Rio Grande do Sul. Assim, foram enviados para cá imigrantes vindos da Europa, entre

os quais alemães, teuto-russos, poloneses, italianos, letos, austríacos, húngaros, suecos, fran

ceses, espanhóis e, num segundo momento, juntaram-se integrantes de uma geração jovem de

excedentes das colônias velhas, a partir de São Leopoldo e Caxias do Sul14.

De acordo com Lazarotto (2001) o primeiro recenseamento, concluído em 1897, já a-

pontou uma população de 6.068 habitantes para a Colônia de Ijuhy. Em 1912, ano da emanci

pação política do Município, estimava-se que a população ijuiense era de 25 a 28 mil habitan

tes. Em 1940 estimava-se a população em 50 mil habitantes e em 1962 há registro da existên

cia de uma população de 63.007 pessoas (19.487 para a cidade e 43.520 para o interior). Já em

1990 (já descontada a população das áreas desmembradas a partir de 1965), a população era

de 74.212 habitantes (no meio urbano 57.796 e no meio rural 16.416).

Apesar do alto grau de urbanização, ainda é de fundamental importância a presença de

população no meio rural. Pelos dados do Censo de 2000, o IBGE apontou para Ijuí 78.286

habitantes, sendo que 67.181 (85,8%) vivem no meio urbano e 11.105 (14,2%) no meio rural.

Este percentual sobe a 16% se considerarmos que as vilas dos diversos distritos são conside

radas meio urbano. Ou seja, 84% da população de Ijuí residem nos 36 bairros organizados do

distrito sede, onde encontramos uma densidade demográfica de 2.055 hab/km2, e 16% moram

nas cerca de 40 comunidades do interior, organizadas em oito distritos oficiais, com uma den-

l4Mas os historiadores lembram que os imigrantes europeus e seus descendentes das colônias velhas não eram os

únicos moradores da Colônia, nem foram os primeiros. "Na necessidade de encurtar o caminho entre Cruz Alta e

Santo Ângelo, por volta de 1856, começa a abertura da Picada da Conceição, que tem seu início onde hoje se

encontra a Vila de Alto da União. Foi encarregado da abertura da picada o agrimensor José Gabriel da Silva

Lima, recebendo em troca de seus serviços uma légua de terras entre Alto da União e rio Conceição. Para manter

as condições de trânsito da picada, são colocados peões que se encarregariam da sua conservação e manutenção.

Mas estes não são os únicos moradores da região, segundo os livros de registro da Comissão de terras, vários

"nacionais" - termo da época - pediram legalização de posse, e receberam, por serem moradores antigos da regi

ão. Estes lotes localizavam-se em sua maioria na orla da mata em contato direto com o campo." (Acker, 1990, p.

3). Também Lazzarotto (19 ) registra que já "por volta de 1881 chegou ao lugar o Sr. Francisco Seckner que,

com machado e serrote, construiu a serraria que se localiza entre Alto da União e Rincão dos Gói...".
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sidade de 14,5 hab/km2 (considerando o município no seu todo, a densidade é de 85,6

hab/km2).

Seguindo os princípios liberais da Constituição Federal de 1891, a responsabilidade e

obrigação pelos serviços públicos foram transferidas, no Rio Grandes do Sul, para a esfera

municipal no início de 1893. A Colônia de Ijuhy, criada dois anos antes, enfrentava diversos

problemas, sendo o principal o desentendimento ainda reinante entre chimangos e maragatos,

resultante da revolução de 1893-95, e o fato de ser uma colônia heterogênea, com a convi

vência de 19 diferentes etnias. Segundo Acker (1990), quando Borges de Medeiros assumiu o

governo do Estado, em 1898, agilizou imediatamente uma forma de conter a ameaça de fra

casso ao primeiro projeto oficial de colonização do governo. Para tanto, nomeou imediata

mente um funcionário público com boa formação intelectual, política e sociológica, o enge

nheiro Augusto Pestana, para a tarefa de reorganizar a Colônia de Ijuí.

De acordo com Acker (1990, p. 3), o Diretor da Colônia, que atuou em Ijuí por 11 a-

nos, organizou "uma infra-estrutura dentro dos moldes positivistas de governo, ou seja, atuou

diretamente na construção de estradas, escolas, pontes, melhoria das técnicas agrícolas e pe

cuárias, assim como estimulou o congraçamento nos diversos núcleos coloniais, com festivi

dades coletivas".

Em 1912 Ijuí obteve autonomia política, transformando-se em município, sendo seu

território desmembrado dos municípios de Cruz Alta, Santo Ângelo e Palmeira das Missões,

com área de 2.136 km2. Segundo Lazarotto (2001), em 1961, Ijuí perdeu parte da área, que foi

cedida para o novo Município de Catuípe e, em 1965, desmembraram-se também os atuais

municípios de Augusto Pestana e de Ajuricaba, ficando Ijuí com uma área de 1.003 km2. Mais

recentemente, com a criação de dois novos municípios, Coronel Barros em 1992 e Bozano

em 1999 (instalado em 2001), Ijuí reduziu sua área para 908 km2.

Atualmente o Município está organizado em 9 distritos: 1 " o Distrito Sede, 2 Distri

to de Mauá, 3 - Distrito de Chorão, 4 - Distrito de Floresta, 5 - Distrito de Santo Antônio, 6 "

Distrito de Alto da União, 7 " Distrito de Santana, 8o - Distrito de Itaí e 9o - Distrito de Barrei

ro.

O Produto Interno Bruto do município em 1999 foi de 333 milhões de dólares, com

um PIB per capita de US$ 4.284,69. O município localiza-se na região noroeste do Estado,

que nos últimos anos vem tendo desempenhos negativos na sua economia. Em 1999, a região

obteve o pior desempenho do RS, principalmente em função das perdas ocorridas na produção
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da soja. A grande dependência do setor agrícola e a inexistência de uma política governamen

tal mais efetiva para este setor vêm ocasionando uma estagnação econômica, inclusive com

perda de população da região como um todo (a população da região diminuiu em trono de 4%

contra um crescimento no Estado da ordem de 11%, pelos dados do último Censo). Mesmo

assim, Ijuí, uma das cidades pólos desta região, vem conseguindo se manter entre os 30 muni

cípios gaúchos de maior volume de PIB, tendo ficado em 1999 em 26° lugar. Já em termos de

PIB per capita, situa-se na posição 172 entre os 467 municípios gaúchos existentes em 1999.

A renda é também o fator que pesa em relação à qualidade de vida, mensurada através do ín

dice de Desenvolvimento Social - IDS, sendo que Ijuí em 1999 se posicionava na ordem geral

do IDS-médio como 334° município brasileiro, apesar do excelente desempenho no IDS-

Educação, ocupando a 75° posição na ordem geral, e no IDS-Saúde e Meio Ambiente , com a

185a posição. Já na ordem geral do IDS-Renda, ocupava apenas a 943a posição.

Com relação às finanças municipais, Ijuí ostentava para 2001 um orçamento anual

da ordem de 40,8 milhões de reais, dos quais 13 milhões (32%) são relativos à autarquia res

ponsável pela geração e distribuição de energia elétrica no município. Dos 27,8 milhões de

reais do orçamento da administração direta, cerca de 15% são destinados à função de saúde e

saneamento, 25% na função de educação e cultura15, 12 % na função assistência e previdência

e apenas em torno de 1% na função agricultura. Em termos de elementos de despesa e catego

rias econômicas, a despesa de pessoal consome 50% das despesas correntes, e a dívida funda

da representa 8,3 % da despesa total. Do total do orçamento, cerca de 15% referem-se a fun

dos municipais16, destacando-se o Fundo Municipal de Saúde (12%), o Fundo Municipal de

Desenvolvimento Urbano e Habitação Popular (2%), o Fundo Municipal de Assistência Soci

al (1,6%) e o Fundo Municipal de Apoio ao Pequeno Proprietário Rural de Ijuí (0,5%).

3.1 - Conselhos municipais em Ijuí: uma prática histórica

Ijuí vem experimentando a idéia de conselhos como espaços públicos de relaciona

mento e cooperação entre a sociedade civil e o governo há várias décadas. O primeiro conse

lho, do qual encontramos registros, surgiu em Io de junho de 1953, quando, pelo Decreto E-

O município, por força da Lei Orgânica, é obrigado a aplicar 35% da receita de impostos (próprios e transfe

rências do Estado e União). O município tem aplicado não mais de 31%. Esta é uma das razões para a recente

polêmica em torno da tentativa do executivo em modificar a Lei Orgânica, mudando o percentual para 30 ou

32%.

' Sem inclusão da educação, que contabilmente não consta como Fundo, o que ocorre apenas a partir de 2001.
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xecutivo n° 80, foi criado o Conselho de Assessoramento do Plano Diretor. O Conselho teve

por finalidade cooperar com a administração municipal nos estudos, elaboração e execução do

Plano Diretor da cidade. Era constituído de 10 membros, com representação de diversas clas

ses, não podendo ter mais de dois representantes de uma mesma classe. Os conselheiros eram

escolhidos e nomeados pelo Prefeito Municipal. Pelo regimento interno, podemos conhecer a

organização e funcionamento deste conselho. Além do plenário, o conselho possuía uma Se

cretaria Executiva exercida por funcionário posto à disposição pelo Executivo. O mandato dos

conselheiros era de 2 anos, com renovação de 50% a cada ano. As reuniões eram mensais,

estando sujeito à perda do mandato o conselheiro que faltasse a três reuniões consecutivas. As

deliberações na plenária eram por maioria simples.

Em 1969, pelo Decreto Executivo 216-S, foi criado o Conselho do Plano de Desen

volvimento Integrado. Nos considerandos do Decreto, lemos:

Considerando a necessidade de participação da comunidade no processo de plane

jamento do desenvolvimento sócio-econômico de Ijuí; considerando a necessidade

do estabelecimento de diretrizes e prioridades visando solucionar problemas muni

cipais a curto, médio e longo prazo.

Este conselho foi concebido como um órgão técnico de caráter consultivo e opinativo

para as questões de planejamento integral do Município. Na descrição das atribuições, dado

este caráter consultivo claramente explicitado, ao lado de expressões como "opinar sobre",

consta sempre "por solicitação", seja do Prefeito, seja do Gabinete de Orçamento e Planeja

mento. Este decreto, no entanto, já define mais claramente como se realizava a escolha dos

conselheiros, que passavam a ser indicados em lista tríplice pelas entidades, para escolha e

indicação pelo Prefeito Municipal. A representação estava assim constituída: Câmara Munici

pal de Vereadores (um pela oposição e um pela situação), Conselho de Desenvolvimento E-

conômico, Conselho Técnico de Desenvolvimento Agrícola, Conselho Municipal de Turismo,

Conselho Municipal de Cultura Artística, Conselho Municipal de Desportos, Conselho Muni

cipal de Energia Elétrica, Conselho de Bairros, Associação Comercial e Industrial, Sindicato

dos Trabalhadores Urbanos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FIDENE, Gabinete de Or

çamento e Planejamento e Forças Armadas (esta última representação foi suprimida pelo De

creto 227-S, de 17/11/69). O mandato era de 3 anos; estava prevista perda de mandato por

falta de comparecimento às reuniões; presidente, vice e secretário eram eleitos por um ano

pelo plenário. Revogado este decreto, o DE n° 291-S de 24/03/1971 criou novo Conselho do

Plano de Desenvolvimento Integrado, mantendo praticamente a mesma redação anterior, com

mudanças significativas na composição e na escolha do presidente. Os representantes do po

der legislativo (2), do poder executivo (1) e dos conselhos municipais (1 representante e não
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mais um de cada conselho) eram indicados pelos respectivos órgãos. Os demais continuavam

enviando lista tríplice (Conselho de Bairros, ACI, FIDENE e Sindicatos). O presidente era

escolhido pelo Prefeito dentre os conselheiros e a plenária elegia o vice-presidente e o secretá

rio. Entre as atribuições, a apreciação de projetos de solicitação de incentivos à ampliação ou

instalação de complexos industriais. Com a Lei Municipal n° 1.348, de 29/12/1972, que apro

vou o Plano Básico de Desenvolvimento de Ijuí17, o Conselho passava a exercer suas atribui

ções de acordo com este plano.

Em dezembro de 1954, através do DE 98, foi criada a Comissão Municipal de Turis

mo, que se constituiu como órgão de cooperação com o poder público, "para estudar, planifi-

car e propor medidas tendentes ao desenvolvimento do turismo em nosso município, mormen

te no que se refere às estações de águas minerais" (DE 98 de 07/12/1954). A Comissão era

integrada por 9 membros, sendo o Prefeito ou seu representante membro ex-oficio.

Em 1956, através do DE n° 132, foram criadas as Comissões Distritais. Nos conside

randos, ressaltava-se a necessidade de maior contato da administração com o interior e a van

tagem do conhecimento dos problemas mais prementes, expostos por um órgão consultivo do

próprio meio distrital. Constituíram-se, estas comissões, em órgãos de cooperação com o po

der público municipal, com a finalidade de estudar, sugerir e propor as medidas necessárias ao

bom andamento dos serviços municipais, portanto, consideradas órgãos consultivos do gover

no municipal, compostas por 5 membros, que escolhiam presidente e secretário.

Em 1957, foi criado, pelo DE 159, o Conselho Municipal de Energia Elétrica, que tem

por finalidade colaborar com o executivo no setor de energia elétrica, especialmente, estudan

do e sugerindo medidas e soluções para a mais rápida conclusão das obras de construção e

montagem da Usina do Passo Ajuricaba. Era constituído de 10 membros (um dos quais repre

sentante da Prefeitura Municipal), 6 efetivos e 4 suplentes. A escolha do presidente cabia à

plenária do conselho. Em 1969, pelo DE 186-S, foram ampliadas suas funções, entre as quais

deliberar sobre assuntos de energia elétrica ou de comunicações, por solicitação do Executivo

Municipal.

Em 09/06/1969, pelo DE n° 197-S, foi criado o Conselho Municipal de Educação.

Também concebido como órgão de cooperação do poder executivo municipal, era composto

por 4 membros efetivos, 2 suplentes e um representante do poder executivo, com mandato de

2 anos. Um terço dos integrantes deveria ser professor do ensino público ou particular. A es-

Segundo Lazarotto (2001), este teria sido o primeiro Plano de Desenvolvimento Integrado do gênero no Esta

do.
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colha dos conselheiros era do Prefeito dentre pessoas de reconhecida formação pedagógica ou

cultural, e o conselho elegia presidente, vice e secretário. Entre as atribuições, algumas evi

denciavam poder de deliberação, tal como: efetuar classificação de candidatos a bolsas muni

cipais, propondo o número e o valor das mesmas; opinar sobre o funcionamento de escolas

municipais; emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza pedagógica e educativa;

organizar, analisar e publicar, anualmente, as estatísticas do ensino municipal, com vistas ao

planejamento e elaboração de planos de aplicação para o exercício seguinte.

Em 1971 (DE 313-S de 20/07), foi criado o Conselho Municipal de Trânsito, como um

órgão de assessoria técnica da municipalidade, para as questões relativas ao trânsito:

Art. 2" - O Conselho Municipal de Trânsito, será um órgão cooperador, de plane

jamento e estudo, apresentando sugestões e reivindicações, sendo suas resoluções

de caráter orientador, cabendo sempre as decisõesfinais ao Chefe do Poder Execu

tivo.

Integravam este conselho o presidente da Associação dos Motoristas Profissionais de

Ijuí, o presidente do Conselho de Bairros de Ijuí, um representante da imprensa, um do magis

tério, um da Associação Comercial de Ijuí e um bacharel em direito. Como convidados, tam

bém integravam o conselho o Chefe Regional de Trânsito, o Delegado de Polícia e o Coman

dante da Brigada Militar em Ijuí.

3.2 - O Movimento Comunitário de Base: autonomia na relação com

o Estado

Em 1961 nascia o Movimento Comunitário de Base - MCB, que corporificava a con

solidação da extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí- FAFI como ação

orgânica e integrada, vinculada à realidade da população. O MCB marcou profundamente a

trajetória do povo de Ijuí e da região, e, também, a trajetória da construção da Universidade

Regional. Como afirma Brum (1998, p. 43), "o MCB de Ijuí define-se como um modelo de

trabalho de comunidade construído na experiência e centrado na idéia da dignidade e valor da

pessoa humana e na pedagogia do pequeno grupo e da participação". Em pouco tempo, mais

de 90 núcleos de base, além dos Conselhos Distritais foram criados na zona rural de Ijuí, en

quanto que na cidade, mais de 20 Associações de Amigos de Bairros, articuladas logo com a

criação do Conselho de Bairros de Ijuí, em 1966 (Marques e Brum, 1972). A experiência do
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MCB de Ijuí cedo se tornou conhecida e prestigiada, com membros da equipe central partici

pando de conferências em diversos municípios da região e de encontros estaduais e nacionais.

Segundo Krug (1982, p. 83), "a presença de membros do Movimento Comunitário de Ijuí

passou a ser uma constante nos Seminários de Comunidade, como forma prática de transmiti

rem-se experiências possíveis de serem realizadas".

A história começou em 1961, quando o Centro de Estudos e Pesquisas Sociais da FA-

FI, hoje Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI, no

intuito de organizar as atividades de ensino e extensão departamental das ciências sociais,

programou cursos sobre a integração na comunidade e problemas da marginalidade cultural,

objetivando a difusão dos princípios de Desenvolvimento e Organização de Comunidades.

Mas, os participantes dos cursos, ao final, considerando os argumentos e sua realidade, rejei

taram a idéia de transplantar modelos de outros contextos culturais. Como afirmam Marques e

Brum (1972), era necessário criar formas adequadas ao meio, que brotassem da experiência,

que se constituíssem de modo processual:

Tratava-se de criar pequenos grupos de pessoas com problemas similares, que ini

ciassem, desde as bases, uma busca de soluções em profundidade. Surgiram assim

diversos grupos de trabalho: pessoas envolvidas em obras de assistência social, o-

perários, estudantes, professores, pais defamília. Cada grupo procuraria criar den

tro de si uma consciência aguda da situação e normas eficazes de ação. (...) O gru

po interessado em assistência social começou a constatar a necessidade de (...) um

órgão central de planejamento (...) e integrar maior número de pessoas (...) dispos

tas a procurar soluções mais profundas e válidas que o simples assistencialismo.(...)

Alguns operários, em reuniões sucessivas, capacitaram-se de que se deveriam lan

çar ao longo caminho de formar líderes para atuação nos sindicatos (...) Através de

reuniões semanais, de caráter inteiramente informal, os grupos de trabalho foram

amadurecendo e entendendo que a solução dos próprios problemas estaria na de

pendência de uma reforma em profundidade de todas as estruturas sociais, a come

çar pela sensibilização da opinião pública. (Marques e Brum, 1972, p. 9-10).

Em 22 de agosto de 1961 , foi realizada a primeira assembléia comunitária para: dar

visibilidade a todos; que o povo tomasse conhecimento do que se pretendia realizar, e que

todos pudessem participar.

A organização informal de pequenos grupos, foi, aos poucos, no meio urbano, conso

lidando a idéia de organizar as Associações de Amigos de Bairros, a princípio como pequenos

núcleos que se reuniam em qualquer lugar: oficina, armazém, casa residencial, escola. Cada

bairro se organizava em moldes diferentes: em alguns, nos quais a preocupação por estatutos e

oficialização de diretorias artificializava ou matava a entidade que surgia; em outros, sem

18 Em 22 de agosto de 2001 aconteceu um encontro/debate com lideranças históricas no Seminário "Movimento

Comunitário de Base - uma prática de organização e participação", realizado pela UNIJUÍ como forma de resga
te em comemoração aos 40 anos do Movimento.
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diretorias, sem estatutos, funcionando à base de reuniões periódicas e definição de comissões

designadas para tarefas concretas, consolidava-se o movimento. Aos poucos, foram se forma

lizando as Associações de Bairros no meio urbano. Em julho de 1966, já com 18 bairros or

ganizados, fruto dos encontros mensais dos representantes dos bairros, criou-se o Conselho de

Bairros de Ijuí, constituído de dois representantes de cada Associação. O CBI era o órgão de

coordenação das atividades comuns, com diretoria eleita anualmente. No meio urbano organi

zavam-se, também, Clubes de Donas de Casa, Círculos de Pais e Mestres, Clubes Infantis

(que passaram a ter um programa radiofônico semanal - o Sonho Infantil). Surgiram, ainda,

os Conselhos de alunos nas escolas, revitalizavam-se os grêmios estudantis (que se organiza

ram na união municipal de grêmios estudantis). Aos poucos, o movimento levou à organiza

ção das Associações de Amigos de Bairros, como 2" nível de organização, já que alguns bair

ros, em função de sua maior extensão, dividiam-se em setores, facilitando a presença às reu

niões. Os Bairros organizaram-se, num 3o nível, no Conselho de Bairros de Ijuí, responsável

também pela organização dos Encontros de Líderes dos Bairros de Ijuí.

A organização do meio rural iniciou em 1962, com o apoio da Frente Agrária Gaúcha,

assumida em Ijuí pelo Movimento Comunitário de Base. Objetivava-se a conscientização e

promoção dos agricultores, através da educação de base e do associativismo, em especial da

sindicalização rural e da cooperativização. Em 1963 já estavam organizados no interior 90

núcleos, sendo, em fevereiro, realizado o II Encontro de Líderes Rurais de Ijuí, no qual duran

te 2 dias foi efetuada a revisão das atividades do ano anterior e elaborado o planejamento para

1963. Além da campanha de sindicalização e de esclarecimentos sobre o eooperativismo, este

ano foi marcado pela campanha de combate à formiga, o inimigo maior de todos os agriculto

res. Ijuí, à época, ainda tinha a maior parte de sua população vivendo no meio rural, numa

área total de 2.136 km2, com população em torno de 63.000 habitantes, organizada em 7 dis

tritos, que se constituem hoje como 5 municípios autônomos. Os 90 núcleos, nível básico da

organização, estruturavam-se, em segundo nível, em 10 conselhos distritais (além dos 7 con

selhos oficialmente constituídos, funcionavam como distritos os de Mauá e Salto, ainda per

tencentes ao então Io distrito ou distrito-sede). Sob forma de Assembléia, reuniram-se em

terceiro nível no Encontro de Líderes Rurais de Ijuí.

A trajetória do Movimento Comunitário de Base - MCB de Ijuí teve um longo cami

nho e desdobramentos que fogem do escopo deste estudo. O que importa salientar aqui é a

forma autônoma de organização, desatrelada de qualquer nível institucional estatal, ao contrá

rio dos atuais conselhos municipais, instituídos por lei municipal. Em função disso, estabele-
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cia-se uma relação sociedade-estado, com menos chances de cooptação ou manipulação atra

vés de ações clientelistas, ainda cultura dominante em nosso país. Como exemplo desta rela

ção, descreveremos, de modo sucinto, a organização e o processo para o estabelecimento das

prioridades da população e a forma de relacionamento com a gestão pública, com vistas ao

atendimento dessas necessidades.

De acordo com Marques (1984, p. 84), anualmente, a partir de um questionário, era

efetuado o levantamento dos problemas sentidos. O processo de discussão e sistematização

que perpassava toda a estrutura organizacional do Movimento, constituiu-se "numa experiên

cia de participação popular na elaboração e controle de planos e tarefas consubstanciadas nos

orçamentos municipais anuais". Afirma o autor:

Reuniões em cada núcleo levantavam os problemas sentidos, a partir de um questi

onário em que se perguntava:

O que os agricultores achavam de errado no orçamento do ano;

Quais os problemas do núcleo no que se refere a estradas, redes elétricas, telefones,

escolas, produção vegetal, produção animal, crédito, saúde, higiene e alimentação,

habitação;

Dentre os problemas apontados, quais os mais urgentes?

Representantes dos núcleos se reuniam depois em cada um dos dez distritos e numa

assembléia geral para síntese dos problemas apontados e elaboração de documen

to, que era devolvido aos núcleos para debates e esclarecimentos que conduzissem a

um melhor conhecimento dos problemas comuns e das respectivas causas, sendo en

tão encaminhado às autoridades do município (prefeito e vereadores) e ao governo

do Estado, como reivindicação de medidas a serem tomadas em curto prazo ou in

cluídas na elaboração e discussão da próxima proposta orçamentária. A pesquisa

dos anos posteriores incluía também a análise do que foi realizado pelo poder pú

blico ou pela iniciativa local. (Marques, 1984, p. 87-8)

Esquema semelhante era desenvolvido na área urbana. O levantamento era realizado

pelas Associações de Amigos de Bairros, em reuniões de cada bairro e em reuniões conjuntas

dos representantes dos bairros, resultando documento encaminhado às autoridades municipais

e estaduais.

Um destes documentos, elaborado em outubro de 1964, protocolado em 13 de abril de

1965, na Prefeitura Municipal19, retrata, em detalhes, o processo e apresenta, em 18 páginas

datilografadas, as demandas dos setores rural e urbano, organizadas por distrito e bairro, a-

presentando as prioridades de cada setor.

Da apresentação do documento destacamos:

E tese pacífica, hoje, em todo o mundo, a necessidade do planejamento (...). Cumpre,

entre nós, passar da teoria à prática, dentro de uma real democracia, que exige, a-

Cópia deste documento foi obtida do atual prefeito, que a recebeu do ex-prefeito Walter Muller, prefeito em

1964 e que mantém cópia deste documento em seu arquivo pessoal, pela importância histórica do mesmo.
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lém da técnica, a participação ativa do povo, quer na elaboração, quer na execução

de planos e tarefas. (...) se há de procederpor ensaios e repetição, conjugando o ver

e o fazer, o descobrir de metas imediatas e o realizá-las, até atingir visões mais pro

fundas para um planejamento a longo prazo. (...) Para chegar a estes resultadosfo

ram realizadas as seguintes etapas:

— No setor urbano:

reunião nos diversos setores de cada bairro

reunião em cada um dos dez bairros da cidade

uma reunião dos representantes de todos os bairros (30 pessoas) para síntese dos

problemas levantados

- No setor rural:

reunião em cada um dos oitenta (80) núcleos, com presença média de vinte (20) a-

gricultores;

reunião dos representantes dos núcleos em cada um dos dez (10) distritos, com a

presença média de trinta (30) pessoas;

reunião geral dos representantes dos dez distritos, em número de quarenta e cinco

(45), para síntese dos problemas apontados.

O relatório, na parte relativa ao setor rural, apresenta o levantamento dividido em i-

tens: estradas; pontes, pontilhões e bueiros; redes elétricas; telefones; escolas; problemas da

produção vegetal; fomento agrícola; problemas da produção animal; crédito; saúde, higiene e

alimentação; habitação; outros problemas. Em seguida, serão apresentados os problemas mais

urgentes, para cada um dos 10 distritos.

Na parte relativa ao setor urbano os itens são: ruas; pontes, pontilhões e bueiros; redes

elétricas - luz; rede hidráulica - água; educação; saúde; recreação; habitação; desemprego e

subemprego; outros problemas. Em cada item estão descritos os principais problemas por

bairro. No final são apresentados os problemas mais urgentes, um por bairro, sendo que dos

dez bairros, em seis o principal problema é água, em três é escola (grupo escolar).

Também Marques e Brum (1972, p. 32-3) abordam esta atividade do Movimento:

O trabalho de maior alcance e mais repercussão realizado durante o ano foi, sem

dúvida, o levantamento dos problemas do município. No setor rural, foram realiza

das reuniões nos núcleos, nos distritos e, finalmente, sintetizando e coordenando re

sultados, na sede do município, com a presença de 45 líderes rurais. O trabalho

movimentou o município todo e suas conclusões foram enviadas às autoridades mu

nicipais e estaduais. Através dele os órgãos públicos puderam tomar conhecimento

das necessidades mais sentidas pelo povo, com subsídios inclusive para a elabora

ção e discussão da proposta orçamentária do município. (...) Concomitantemente ao

que se fez no setor rural, as Associações dos Amigos de Bairros realizaram o levan

tamento dos problemas da zona urbana, em reuniões de cada bairro e em reuniões

centralizadas, de que resultou documento conjunto, encaminhado aos órgãos res

ponsáveis.

E, mais adiante, ao abordar as atividades do Movimento no ano de 1966, afirmam:

Levantamento dos problemas da zona rural do município e revisão das atividades

do ano, com a elaboração de documento de que constam:
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as realizações dos poderes públicos, municipal e estadual, em cada núcleo; as ativi

dades dos núcleos;problemas dos núcleos no que se refere a estradas e obras de ar

te, telefones, redes elétricas, escolas e professores; problemas da produção vegetal:

(...) conservação e melhoramento do solo, (...),reflor'estamento, (...), problemas refe

rentes ao crédito; pessoas e famílias marginalizadas; levantamento estatístico da

posse e uso da terra; (...).

Reunião com técnicos do Conselho de Desenvolvimento do Estado, (...) para a reali

zação de um levantamento agrário do município de Ijuí (...).

(■■■)

Durante o mês de novembro foi realizado o levantamento dos problemas dos bair

ros, através das respectivas Associações e de reuniões do Conselho de Bairros, ela-

borando-se ao final documento em que se descrevem as principais realizações do

poder público e da iniciativa local, bem como os problemas mais sentidos, as rei

vindicações e aspirações dos moradores dos bairros, (p. 47-9)

Essa relação se consolidou nos anos seguintes. Do relatório de 1971 da Diretoria do

Conselho de Bairros de Ijuí, destacamos:

O Secretário de Educação do Município compareceu a 8 reuniões de bairros, para

examinar de perto os problemas da educação em âmbito municipal.

(...)

Apresentação de Plano de Trabalho para a Secretaria Municipal de Obras e Via-

ção, visando às atividades de uma patrulha mecanizada, de modo a possibilitar um

atendimento mais racional.

(...)

O Sr. Prefeito Municipal participou, quase todos os domingos, em reuniões de bair

ros, onde lhe foram expostos e mostrados os problemas existentes.

A análise do Movimento Comunitário de Base de Ijuí nos conduz a afirmar que se tra

tava de um movimento autêntico, autônomo, tendo em seu cerne os princípios para a constru

ção de uma cidadania ativa. Não se enquadra de forma alguma em experiência populista, ca

racterização geralmente dada ao movimento baseado nas SABs (Sociedades de Amigos de

Bairros), por representarem um apelo às massas locais para a colaboração com o Estado, con

forme Jacobi e Nunes (apud Paula, 1998). O Movimento buscava marcar sua relação com o

Estado de forma autônoma, sem dependência e evitando relações elientelistieas. Como afirma

Brum (1986, p. 21), o "surgimento e difusão pelo Brasil (...) das Comunidades Eclesiais de

Base, (...) têm no exitoso trabalho do Movimento Comunitário de Base uma de suas fontes

concretas de inspiração".
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3.3 - O Movimento pela Retomada do Desenvolvimento: coordenado

pelas elites institucionais

Segundo Baggio (2001), a revolução de 64, dentre outras conseqüências, provocou a

fragmentação da sociedade e das comunidades locais. Na ótica deste autor, Ijuí, durante as

décadas de 60 e 70, vivenciou conflitos que provocaram enormes rachaduras internas, resul

tando em desvantagens e perdas para todos. Em sua análise, incorpora o conceito de institui

ções e/ou organizações estratégicas como motores do movimento das comunidades. Quando

estas instituições convergem em objetivos, criam-se condições para o desenvolvimento, mas,

quando divergem, quando se contrapõem, ainda que busquem competência em suas áreas, o

resultado significa um retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento integrado das comu

nidades, dos municípios ou regiões.

Em Ijuí, Baggio (2001) considera como as instituições estratégicas: a Prefeitura Muni

cipal (entenda-se o Governo Municipal), a Câmara de Vereadores, a Associação Comercial e

Industrial de Ijuí - ACI, a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste

do Estado - FIDENE (mantenedora da UNIJUÍ). A Cooperativa Regional Tritícola Serrana

Ltda. - COTRIJUÍ, o Hospital de Caridade de Ijuí - HCI (hospital de caráter regional).

As instituições estratégicas assumiram caminhos diferentes e até contraditórios du

rante as referidas décadas. Enquanto a FAFI/FIDENE afirmava-se como referência

de resistência à ditadura, espaço institucional de vivência democrática e fator de

promoção da organização de base na área rural e urbana, a COTRIJUÍ se afirma

va como experiência organizacional bem sucedida de cooperação e gestão partici

pativa, a ACI estimulava os empresários a se alinharem ao poder dominante e a

Prefeitura Municipal posicionava-se ciclicamente em função da rotatividade dos di

ferentes estilos ideológicos dos partidos que se sucediam no poder, assumindo posi

ções de certos engessamentos institucionais.

FIDENE e COTRIJUÍ atuavam em parceria, enquanto ACI e Prefeitura atuavam para

lelamente e, às vezes, de forma articulada. Segundo Baggio (2001), as propostas de caráter

estratégico para toda a comunidade, nascidas neste período, normalmente não obtinham a

aprovação de todas estas instituições estratégicas e, por isso, não se concretizavam. Entretan

to, na segunda metade dos anos 70 ocorreram mudanças:

Os ares da redemocratização do país fizeram-se sentir no município provocando

mudanças substanciais nas organizações estratégicas. Várias iniciativas foram de

senvolvidas na segunda metade da década de setenta visando criar as condições

concretas para a aproximação e intensificação do diálogo interinstitucional, objeti

vando promover um clima favorável para o desenvolvimento comunitário. (...) O es

pírito comunitário herdado dos imigrantes europeus e as experiências concretas

de atuação grupai vivenciadas na comunidade nos anos anteriores falaram mais

alto e paulatinamente foram criadas condições para a etapa da construção de

convergências estratégicas. (Baggio, 2001, p. 2)
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A Retomada para o Desenvolvimento de Ijuí20, movimento nascido da decisão conjun

ta dos titulares das instituições estratégicas de Ijuí, tinha por objetivo iniciar uma nova etapa

de desenvolvimento comunitário no município.

A partir de julho de 1984 realizam-se reuniões nas quatro principais organizações es

tratégicas: Prefeitura Municipal, ACI, FIDENE e COTRIJUÍ, propiciando intenso debate na

comunidade e a criação de 10 Comissões Interinstitucionais de Trabalho para estudo de prio

ridades municipais: solo, diversificação, comércio, saúde, indústria, desenvolvimento urbano,

segurança etc.

Baggio (2001) assim caracteriza a Retomada:

A Retomada se transformou imediatamente em movimento, cuja coordenação geral

era de responsabilidade dos titulares das instituições estratégicas de Ijuí (Prefeitura

Municipal, COTRIJUÍ, FIDENE e ACI, num primeiro momento, e inclusão posterior

da Câmara de Vereadores e do HCI) e a participação das demais entidades e lide

ranças através de "Comissões Interinstitucionais " e da "Plenária da Retomada ".

E possível caracterizar quatro etapas distintas defuncionamento da "Retomada ".

A primeira é a fase inicial quando se deu a aproximação, diálogo e conhecimento

mútuo entre as instituições estratégicas. A operacionalização desta etapa foi através

da realização de reuniões em cada instituição para apresentação de informações

sobre a instituição, visitação interna, questionamentos e confraternização. Dessa

fase resultou conhecimento e respeito mútuos, confiança e certeza de que seria pos

sível trabalhar em conjunto.

Na segunda etapa ocorreram estudos, debates e outros eventos conjuntos em torno

da situação, tendências e planos do município. O funcionamento correu através da

rotatividade da coordenação entre os titulares das instituições estratégicas, estudos

técnicos de Comissões Interinstitucionais e reuniões da Plenária, com possibilidade

de participação de todas as entidades e pessoas de Ijuí. O papel das Comissões In

terinstitucionais foi muito importante não apenas para realizar estudos específicos,

mas principalmente para oportunizar aproximação, diálogo e construção de con

vergências entre os segundos e terceiros níveis hierárquicos das instituições estra

tégicas com as demais instituições do município. Esses trabalhos construíram um

novo clima na comunidade que resultou na emergência de inúmeras iniciativas nos

vários setores da sociedade, bem como na articulação geral da população em torno

de prioridades estratégicas de desenvolvimento futuro de Ijuí, com repercussões fa

voráveis para a região.

Na terceira etapa, a "Retomada" perdeuforçasjá que as instituições estratégicas, à

semelhança da maior parte das instituições brasileiras, buscaram adotar mudanças

profundas internas, em função dos efeitos da maior abertura internacional do país.

A última etapa caracterizou-se pelas tentativas frustrantes de revitalização do mo

vimento da Retomada. Uma através da institucionalização do Conselho Municipal

de Desenvolvimento, em meados da década de 90, e outra através da tentativa de

"Retomar a Retomada", ocorrida em 1998. A primeira não teve sucesso em função,

basicamente, do tipo de composição do Conselho e da tentativa de transformá-lo em

órgão de suporte tático-operacional do Poder Executivo. A segunda, após alguns

avanços iniciais, foi interrompida em função do rompimento da confiança entre as

20 "O nome Retomada foi escolhido com a finalidade de mostrar que se, no passado, ocorreram, etapas de ex

pressivos e diferenciados avanços no município, resultantes de posições arrojadas das lideranças estratégicas,

também, neste momento histórico seria possível uma nova arrancada." (Baggio, 2001, p.5)
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pessoas que ocupavam os principais cargos administrativos nas instituições estraté

gicas.

Sem dúvida, a Retomada foi um movimento importante naquele momento histórico.

Destacamos uma das decisões decorrentes das discussões e do processo inicial de debate, com

envolvimento de número maior de entidades, que foi tomada em reunião, ainda em 1985, com

66 entidades representativas presentes, de implementar a idéia de culturas diversificadas como

marca de Ijuí. Daí nasceu a FENADI - Festa Nacional de Culturas Diversificadas (que em

2001 está realizando sua 15a edição).

A Retomada foi um espaço de participação e de relacionamento interinstitucional, que

tinha como objetivo um desenvolvimento mais harmônico e integral para o município. Entre

tanto, por mais que em alguns momentos houvesse uma maior participação de organizações

da sociedade civil, o movimento tem sido criticado por ser comandado pela elite econômi-

co/político/cultural do município, reconhecendo nos demais órgãos/entidades, parceiros de

segundo nível, ou parceiros para concretizar ações e projetos específicos. Por esse motivo, o

envolvimento de sindicatos e associações de bairros não tem sido significativo. Na década de

90, estas entidades buscaram seus espaços junto aos Conselhos Municipais. A criação do

Conselho Municipal de Desenvolvimento foi uma tentativa de incorporar num mesmo fórum

representações das empresas, dos sindicatos, das organizações comunitárias e não-

governamentais, instituições de educação e pesquisa, que teriam o papel de articular a discus

são sobre o rumo estratégico do município. Adiante, ao analisarmos este conselho, voltaremos

a discutir esta questão.
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4 - Os conselhos gestores de políticas públicas da década de 90

Como vimos nos capítulos anteriores, a consolidação do processo constituinte nos três

níveis constitutivos da Federação Brasileira, na década de 90, caracteriza e marca um novo

período na história do Brasil, e é nesse contexto que surgem os Conselhos Municipais. Por

isso eles constituem-se, hoje, quase como um "lugar comum" na grande maioria dos municí

pios. A implantação dos mesmos ocorre nesse período, após a aprovação das leis orgânicas

municipais, decorrentes das orientações da Constituição Federal de 1988 e das respectivas

constituições estaduais. Em grande parte dos Estados e dos Municípios, a atuação da socieda

de civil organizada, tanto pelos movimentos sociais mais tradicionais, como pelos chamados

novos movimentos sociais, foi decisiva nos processos constituintes que culminaram com a

elaboração e aprovação das cartas magnas dessas esferas constitutivas do Estado brasileiro.

As Leis Orgânicas21, na maioria dos municípios22, incorporam os conselhos municipais como

instrumentos da participação da sociedade civil na gestão pública, com avanços em relação às

imposições das constituições estadual e federal.

Calderón (2000, p. 93), analisando o processo da constituinte municipal do município

de São Paulo, afirma que já naquele período houve uma grande demanda por conselhos dos

mais diversos tipos:

(...) no decorrer da elaboração da Lei Orgânica, mencionou-se, explicitamente, o

nome de 41 tipos de Conselhos, que teriam os mais diversos objetivos dentro da

administração pública. (...) os Conselhos constituir-se-iam órgãos que incorporari

am a participação da sociedade civil nas diferentes fases da gestão da coisa pública

(...) distinguindo-se cinco tipos: setoriais; de defesa de direitos; de bairros; gestores

e de controle intra e extraparlamentar.

A primeira Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE em

1999, mostra que a participação da sociedade civil na gestão pública vem crescendo através

dos conselhos municipais, conforme tabelas 01 e 02 (adaptadas pelo autor para explicitar as

pectos relevantes nesta pesquisa).

21 ver nota 8

22 ver nota 9
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Tabela 01 - Municípios, por existência de conselhos municipais, segundo as faixas de

população, ano de instalação do município e grandes regiões - 1999

Faixas de população,ano de instalação do

município e Grandes Regiões

Total

Faixas de população

Até 5 000

De 5 001 a 10 000

De 10 001 a 15 000

De 15 001 a 20 000

De 20 001 a 50 000

De 50 001 a 100 000

De 100 001 a 200 000

De 200 001 a 500 000

De 500 001 a 1 000 000

Mais de 1 000 000

Ano de instalação do município

Anterior a 1940

De 1940 a 1963

De 1964 a 1988

De 1989 a 1992

De 1993 a 1996

De 1997 em diante

Grandes Regiões

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

5506

1 407

1 320

860

532

908

279

106

68

15

11

1586

2 029

584

303

472

532

449

1 787

1 666

1 159

445

0

20

4

8

4

3

-

1

-

7

9

-

2

2

5

7

6

2

-

1

33

13

7

4

3

6

-

-

7

17

1

2

4

2

9

10

12

2

-

2

252

109

77

34

17

14

1

-

-

30

122

21

19

29

31

32

105

92

17

6

3

734

300

212

99

58

55

9

-

1

-

-

115

278

71

41

79

150

113

327

209

46

39

Municípios

Conselhos municipais existentes

4

1391

395

383

220

131

215

33

10

4

-

353

522

155

76

110

175

117

622

402

123

127

Quantidade

5

1335

328

321

222

134

242

60

21

4

3

365

497

173

82

127

91

106

442

377

269

141

6

904

171

191

158

101

191

61

21

10

-

-

312

307

105

46

78

56

39

193

270

322

80

7

466

58

67

79

54

114

51

18

16

3

6

208

154

32

26

29

17

20

53

171

196

26

8

219

20

37

31

22

50

26

17

11

5

-

103

73

18

11

9

5

6

17

72

105

19

9

94

8

12

8

8

15

20

8

10

1

4

46

39

4

3

2

1

5

34

50

4

10

41

2

3

-

-

4

14

8

9

-

1

30

7

2

-

2

-

1

1

17

19

3

11

17

2

1

1

1

3

3

3

3

-

10

4

2

1

5

4

8

Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,

Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 1999.

http://wwwl.ebge.br/perfil/descentralizcao.php?/ - consultado em 19/09/2001

Nota: o Distrito Federal não foi incluído nos resultados.
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Tabela 02 - Municípios, por tipos de Conselhos municipais, segundo as faixas de po-

pulaçào, ano de instalação do município e grandes regiões - 1999

Faixas de população,

ano de instalação do

município e Grandes

Regiões

Total

Faixas de população

Até 5 000

De 5 001 a 10 000

De 10 001 a 15 000

De 15 001 a 20 000

De 20 001 a 50 000

De 50 001 a 100 000

De 100 001 a 200 000

De 200 001 a 500 000

De 500 001 a 1 000 000

Mais de 1 000 000

Ano de instalação do muni

cípio

Anterior a 1940

De 1940 a 1963

De 1964 a 1988

De 1989 a 1992

De 1993 a 1996

De 1997 em diante

Grandes Regiões

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Municípios

Total

5 506

1 407

1 320

860

532

908

279

106

68

15

11

1 586

2 029

584

303

472

532

449

1 787

1 666

1 159

445

Conselhos municipais existentes

Tipo

Educação

5 010

1264

1202

787

488

830

253

98

64

14

10

1443

1844

528

276

421

498

399

1650

1503

1068

390

Saúde

5 425

1380

1298

848

527

897

276

106

67

15

11

1562

1997

575

299

463

529

434

1771

1631

1150

439

Assistência

e ação

social

5 036

1241

1187

802

486

858

267

103

66

15

11

1490

1832

544

267

426

477

396

1601

1516

1091

432

Direitos

Emprego,

cnança renda e
e do

I trabalho

cente

3 948 1 669

761 311

868 338

648 279

415 170

787 343

271 131

105 54

67 33

15 8

11 2

1360 556

1410 619

456 180

207 89

303 138

212 87

261 50

1087 288

1210 449

1005 774

385 108

Turismo

858

118

149

125

92

196

91

41

33

8

5

425

256

62

33

41

41

47

127

319

298

67

Habitação

439

81

87

56

38

64

54

22

26

5

6

171

164

33

26

30

15

7

38

152

215

27

Meio Trans-

ambiente portes

1 176 228

168 7

211 19

166 14

121 26

250 34

129 49

62 39

49 27

11 8

9 5

515 139

393 51

80 19

57 3

64 11

67 5

51 14

161 36

542 70

337 97

85 11

Política

urbana

188

11

13

15

13

41

32

20

27

8

8

99

57

12

5

10

5

5

24

61

85

13

Outros

2 882

688

633

451

272

504

192

68

53

11

10

865

1014

328

161

257

257

187

891

776

763

265

Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,

Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 1999.

http://wwwl.ebge.br/perfíl/descentralizcao.php?/ - consultado em 19/09/2001

Nota: o Distrito Federal não foi incluído nos resultados.
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A tabela n° 01 apresenta quantos conselhos foram instituídos nos municípios, por fai

xas de população. O número de conselhos municipais existentes no país ultrapassava 27 mil,

sendo que dos 5.506 municípios então existentes apenas 20 não possuíam nenhum tipo de

conselho. Outros 33 municípios, todos com menos de 50 mil habitantes, só possuíam um con

selho municipal e 252 municípios (4,5%), apenas um com mais de 50 mil habitantes, possuí

am apenas 2 conselhos. Os 4.669 municípios (85%) que informaram possuir até seis conse

lhos, somam 20.402 conselhos, ou 75% dos conselhos informados na pesquisa. Por outro la

do, apenas 58 municípios, correspondendo a 1%, possuem 10 ou mais conselhos, num total de

597 (2%) conselhos criados.

O Brasil possuía em 1999, ano de referência da pesquisa, 479 municípios (8,7%) com

mais de 50 mil habitantes, com 3.181 (11,6%) conselhos existentes, sendo 279 (5,1%) muni

cípios com população entre 50 e 100 mil habitantes, que informaram a existência de 1745

(6,4%) conselhos. Nesta faixa de 50 a 100 mil habitantes, na qual se enquadra o município de

Ijuí, apenas 1 município informou não possuir nenhum conselho e 17 informaram possuir 10

ou mais conselhos.

A tabela n° 02 apresenta os principais tipos de conselhos existentes no país. Percebe-se

uma predominância absoluta dos conselhos setoriais das áreas de Educação, Saúde e Assis

tência e Ação Social, além do conselho temático dos Direitos da Criança e do Adolescente,

que possuem sua existência prevista na legislação federal e sendo, inclusive, pré-requisito

para o aporte de recursos aos municípios. Estes quatro tipos de conselhos somam quase 20 mil

conselhos, representando 72,5% do total de conselhos existentes. Este percentual diminui para

58% considerando-se os municípios com mais de 50 mil habitantes, sendo de 61% na faixa de

50 a 100 mil habitantes. Ainda assim, mesmo nestes municípios mais populosos o percentual

da ordem de 60% é significativo, evidenciando que a institucionalização dos conselhos ainda

é um processo que depende de alto grau de imposição de políticas de nível nacional, vincula

das aos processos de descentralização das políticas sociais. Em outras áreas de significativa

importância para os municípios, para a vida nos centros urbanos, como transportes e habita

ção, ou áreas temáticas como a do meio ambiente ou a política urbana, apresentam um núme

ro insignificante de conselhos. Os conselhos municipais do setor da habitação, por exemplo,

representam apenas 1,6% do total de conselhos. Existem em apenas 439 municípios (8% do

total). Destes, 113 encontram-se nos 479 municípios com mais de 50 mil habitantes, isto é, em

apenas 24% dos municípios desta faixa existem conselhos na área da habitação. Apenas 42%

dos 26 municípios com mais de 500 mil habitantes possuem conselhos na área da habitação.
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Não é diferente na área dos transportes, cujos conselhos criados representam apenas

0,8% do total, aumentando para 4% nos municípios com mais de 50 mil habitantes (nestes

municípios 27% possuem conselhos da área de transportes). Na área do meio ambiente exis

tem 1.176 conselhos, abrangendo 21% dos municípios, mas representando apenas 4,4% do

total de conselhos. Destes, 260 encontram-se nos 479 municípios com mais de 50 mil habitan

tes, ou seja, em 54,3% destes municípios.

Analisando a faixa de municípios que possuem entre 50 e 100 mil habitantes, encon

tramos conselhos nas seguintes proporções: na área de educação em 91% deles, na área da

saúde em 99%, assistência e ação social em 96% e na área de direitos das crianças e adoles

centes em 97% dos municípios. Os conselhos de emprego, trabalho e renda encontram-se em

47% destes municípios, os do turismo em 32,6%, e do meio ambiente em 46,2%. Nas áreas de

habitação, transportes e política urbana, existiam, respectivamente, conselhos em 17,5%,

19,3% e 11,5% dos municípios desta faixa.

Se considerarmos uma média de 10 conselheiros titulares, teremos mais de 270 mil

pessoas envolvidas nas atividades de conselhos municipais no Brasil. Como normalmente

existe o mesmo número de suplentes, temos mais de meio milhão de brasileiros envolvidos

nestes espaços de participação da sociedade na gestão pública no nível municipal.

Estes dados mostram a importância que os conselhos municipais adquiriram no cená

rio municipal brasileiro. Entretanto, a existência formal de conselhos, mesmo que instalados e

com conselheiros escolhidos e nomeados, não garante que eles realmente funcionem, ou,

mesmo funcionando, que sejam eficientes e eficazes como instrumentos de aperfeiçoamento

da cidadania ativa, que atuem como formuladores ou que pelo menos participem ativamente

do processo de formação das políticas públicas. Como afirma Santos (2000), dos mais de 4

mil conselhos municipais de saúde, pelo menos 25% não funcionam ou são bastante precários

na sua atuação. Por isso é necessário refletir a respeito do funcionamento dos conselhos. Nos

itens a seguir, aprofundaremos entendimento acerca dos instrumentos legais da criação dos

conselhos, partindo da busca do referencial normativo presente nas constituições federal e

estadual e na Lei Orgânica de Ijuí. Em seguida, vamos abordar as intencionalidades presentes

no plano de governo do grupo que governou o município por 3 mandatos neste período de

institucionalização dos conselhos, para depois aprofundar variáveis como infra-estrutura, na

tureza, composição, formas de indicação, autonomia, regularidade de funcionamento, forma

ção de conselheiros e articulação entre os conselhos e os conselheiros.
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4.1 - O referencial normativo constitucional

De todas as Constituições brasileiras, certamente, a de 1988 é a que incorpora avanços

mais significativos no que se refere à participação da sociedade civil na gestão pública, tanto

que é conhecida como a Constituição Cidadã. O regime democrático brasileiro constitui-se no

que é denominado de democracia semidireta (Benevides, 2000; Tenório, 1999a) por combinar

elementos de democracia direta com os elementos mais tradicionais da democracia represen

tativa, como está explicitado no parágrafo único do artigo Io:

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, nos termos desta Constituição.

Benevides (2000) desenvolve seus estudos relacionados a mecanismos institucionais

de participação direta na atividade legislativa, que são o referendo, o plebiscito e a iniciativa

popular, (artigos 14, 18, 27, 29, 49, 61 da Constituição Federal).

Na atividade de planejamento e administração pública, as formas de participação se-

midiretas concretizam-se através dos conselhos comunitários ou conselhos gestores de políti

cas, sejam eles setoriais, territoriais ou globais (Soares e Caccia-Bava, 1998; Caccia-Bava,

2001).

Diversas referências na Constituição Federal reportam-se às exigências e formas de

participação popular, tanto no processo legislativo como na administração pública:

a) No processo legislativo: plebiscito (art. 14,1; art. 18, §§ 3o e 4o; e art. 49, XV); re

ferendo (art. 14, II e art. 49, XV); iniciativa popular (artigos 14, III; art. 27, § 4o;

art. 29, XIII; e art. 61, §2°).

b) No processo de gestão: colegiados de órgãos públicos (art. 10); planejamento pú

blico (art. 29, XII); seguridade social (art. 194, parágrafo único, VII); assistência

social (art. 204, II); ensino público (art. 206, XI); cultura (art. 216, § Io); atendi

mento aos direitos da criança e adolescente (art. 227, § 7o).

Os diversos mecanismos e instrumentos de participação foram sendo detalhados na le

gislação complementar, nos processos de descentralização de políticas sociais, como no caso

do Sistema Único de Saúde, da Lei de Organização da Assistência Social, do Estatuto da Cri

ança e do Adolescente.

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, promulgada em 03 de outubro de

1989, também incorpora diversos mecanismos de participação da população no processo de
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formação de políticas públicas, além de manter aqueles já previstos obrigatoriamente na

Constituição Federal.

Art. 2" - A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto

e secreto, com igual valor para todos e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito;

II - referendo; III - iniciativa popular.

Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Es

tado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de servi

ços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios da lega

lidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da par

ticipação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte:

(...)

III - a administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços

disponíveis de seus beneficiários ou destinatários;

(...)

§ 2" - A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada, atra

vés de mecanismos estáveis, por Conselhos Populares, na forma da lei.

(...)

Art. 68 — A iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante a a-

presentação de: I — projeto de lei; II - proposta de emenda constitucional; III — e-

menda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei de

planoplurianual (...).

Art. 69 - A Assembléia Legislativa e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas

competências, poderão promover consultas referendárias e plebiscitárias sobre a-

tos, autorizações ou concessões do Poder Executivo e sobre matéria legislativa san

cionada ou vetada.

(■■■)

Art. 168 - O sistema de planejamento será integrado pelo órgão previsto no artigo

anterior e disporá de mecanismos que assegurem ao cidadão o acesso às informa

ções sobre qualidade de vida, meio ambiente, condições de serviços e atividades e-

conômicas e sociais, bem como a participação popular no processo decisório.

(...)

Art. 177-(...)

§ 5" - Os Municípios assegurarão a participação das entidades comunitárias legal

mente constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação

do território, bem como na elaboração e implementação dos planos, programas e

projetos que lhe sejam concernentes.

(...)

Art. 179 - A lei instituirá o sistema estadual de transporte público intermunicipal de

passageiros (...)

§ 1" - A lei de que trata este artigo disporá obrigatoriamente sobre:

VI' - os instrumentos de implementação e as formas de participação comunitária.

(...)

Art. 197 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VI — gestão democrática do ensino público

(...)
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Art. 207 — O Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, normativo, fiscali-

zador e deliberativo do sistema estadual de ensino, terá autonomia administrativa e

dotação orçamentária própria (...).

§ 1" - Na composição do Conselho Estadual de Educação, um terço dos membros

será de livre escolha do Governador do Estado, cabendo às entidades da comuni

dade escolar indicar os demais.

§ 2" - O Conselho Estadual de Educação poderá delegar parte de suas atribuições

aos Conselhos Municipais de Educação.

(...)

Art. 222 — O Poder Público, com a colaboração da comunidade, protegerá o patri

mônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desa

propriações e outrasformas de acautelamento e preservação.

(...)

Art. 238-

Parágrafo único - (...) cada órgão de comunicação social do Estado será orientado

pelo Conselho de Comunicação Social, composto por representantes da Assembléia

Legislativa, Universidades, órgãos culturais e de educação do Estado e do Municí

pio, bem como da sociedade civil e dos servidores, nos termos dos respectivos esta

tutos.

(...)

Art. 242 - As ações e ser\'iços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e

hierarquizada do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado, obsei-vadas as se

guintes diretrizes:

(...)

IV - participação, com poder decisório, das entidades populares representativas de

usuários e trabalhadores da saúde, na formulação, gestão, controle e fiscalização

das políticas de saúde.

(...)

Art. 260 - O Estado desenvolverá política e programas de assistência social e pro

teção à criança, ao adolescente e ao idoso, portadores ou não de deficiência, com a

participação de entidades civis, obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

§ 1" - A coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos programas a que se

refere este artigo caberão a conselhos comunitários, cuja organização, composição,

funcionamento e atribuições serão disciplinados em lei, assegurada a participação

de representantes de órgãos públicos e de segmentos da sociedade civil organizada.

§ 2" - Ficam instituídos o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Estadual da

Criança e do Adolescente.

Verificamos que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul avança no sentido

de explicitar a figura dos conselhos comunitários e conselhos populares, além de incorporar o

caráter deliberativo no caso do Conselho Estadual de Educação, garantindo-lhe também a

autonomia administrativa e dotação orçamentária própria. Também, no caso do Conselho Es

tadual de Saúde, a Constituição do Estado garante poder decisório na formulação, gestão, con

trole e fiscalização da política de saúde. A própria Constituição Estadual já institui diversos

conselhos, como o caso do Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Estadual da Criança e do
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Adolescente. Além disso, define a participação como um dos princípios da administração

pública direta e indireta, tanto para o nível estadual como municipal.

A Constituição Federal de 1988 passa a considerar os municípios como entes federati

vos23, juntamente com os Estados e o Distrito Federal. Mas, como afirma Tenório (1999a, p.

233), "a Constituição Federal, no Brasil, é rígida e limita a autonomia dos entes da Federação

(...)". A autonomia dos municípios é, portanto, relativa e limitada aos preceitos constitucio

nais do nível estadual e federal. As leis orgânicas municipais, elaboradas e aprovadas pelo

poder constituinte municipal, incorporam os mecanismos gerais relativos à participação popu

lar contida nas Constituições.

Em Ijuí, a Constituinte Municipal foi instalada em 17 de julho de 1989 e a Lei Orgâni

ca do Município de Ijuí foi promulgada em 03 de abril de 1990.

Os mecanismos de participação da sociedade civil constantes da Lei Orgânica são os

seguintes:

a) No processo legislativo

Art. 25 -A Lei Orgância poderá ser emendada mediante proposta:

III- de iniciativa popular (...);

Art. 30 -(...)

§ 8" - Por iniciativa popular ou do Poder Legislativo poderão ser promovidas con

sultas referendadas e plebiscitadas, versando sobre atos, autorizações ou conces

sões do Poder Executivo e sobre matéria legislativa sancionada ou vetada.

(...)

Art. 31 - A iniciativa popular no processo legislativo poderá ser exercida para a-

presentação de: I — projeto de lei; II - proposta de emenda à Lei Orgânica Munici

pal; III - emenda a projeto de lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei

do plano plurianual.

Parágrafo Único -A iniciativa popular (...) deverá ser subscrita por, no mínimo, 5

% (cincopor cento) dos eleitores votantes na última eleição municipal (...)

Art. 32 - Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Câmara Munici

pal, poderão ser submetidos a referendo popular se, no prazo de 120 dias, 10 % do

eleitorado que tenha votado nas últimas eleições do Município o requerer.

Art. 48-(...)

§ 7" - Para fusão, incorporação, cisão, extinção ou privatização de qualquer órgão

da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Muni

cípio, deverá ser feito plebiscito, nos termos do art. 30, §§ 8" e 9".

23 Este desenho toma o Brasil único no mundo. Muitos estudiosos afirmam ser esta uma situação esdrúxula pois
consideram que não existe federação de municípios, apenas federação de estados. (Tenório e Costa, 1999). Ou

tros, como Collaço (1982, p. 47), entretanto, já defendiam a condição do município como ente federado bem

antes da aprovação da nova Constituição, afirmando que "o Brasil, pois, não se caracteriza por ser uma federação

bidimensional, amoldada ao tipo histórico (...) caracteriza-se isto sim, por ser uma federação tridimensional (três

pessoas políticas internas), para empregar a expressão tão ao gosto de Rosah Russomano".
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b) No processo de formulação, gestão, controle e fiscalização de políticas públi

cas

(...)

Art. 16 - Cabe à Câmara Muncipal, (...):

XII— criar Conselhos de cooperação e assessoramento governamental;

(...)

Art. 33 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Municí

pio, quanto à legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, economicidade,

será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de

controle interno de cada poder, observado o disposto na legislação federal e esta

dual e pelos conselhos populares.

Titulo III — Da Organização dos Poderes

Capítulo III - Da Administração Pública Municipal

Seção II - Dos Conselhos Municipais

Art. 59 - Os conselhos municipais são órgãos deliberativos de cooperação e asses

soramento governamental e têm porfinalidade auxiliar a administração na orienta

ção, planejamento, interpretação ejulgamento em matérias de suas competências.

Art. 60 — A lei especificará outras funções, atribuições, bem como organização,

composição e funcionamento dos conselhos municipais e a forma de nomeação e

duração do mandato dos conselheiros.

§ 1" - Poderão ser instituídos conselhos municipais nas áreas de:

educação;

saúde

cultura;

desporto;

turismo;

desenvolvimento

meio ambiente;

segurança e defesa civil;

defesa do consumidor;

trânsito;

entorpecentes;

política agrícola;

proteção à mulher;

proteção à infância e à velhice;

transporte coletivo.

§ 2" - Dentro das necessidades e interesses do Município poderão ser criados outros

conselhos que se fizerem necessários.

(■■■)

Título V- Da Ordem Econômica

Capítulo II — Da Política Urbana

Art. 85 -(...)

§ 3" - O Município assegurará a participação das entidades comunitárias, legal

mente constituídas, na definição do Plano Diretor e das suas diretrizes gerais de

ocupação do território, bem como na elaboração e implementação dos planos, pro

gramas e projetos que lhe sejam concernentes

Título VI- Da Ordem Social

Capítulo III — Da Assistência Social
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Art. 94 - As ações municipais na área da assistência social serão realizadas (...)

obedecendo as seguintes diretrizes: II - participação da população por meio de or

ganizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações,

em todos os níveis.

Capítulo IV - Da Saúde e do Saneamento Básico

Art. 96-(...)

Parágrafo Único - A participação da comunidade dar-se-á através do Conselho

Municipal de Saúde:

a) o Conselho Municipal de Saúde terá caráter permanente e deliberativo no que

diz respeito à política de saúde do Município, gestão, planejamento e avaliação;

b) O Conselho Municipal de Saúde é composto pelo Governo, prestadores de ser\>i-

ços profissionais de saúde e usuários.

Capítulo VI - Da Educação e da Cultura

Art. 108 - As escolas públicas municipais contarão com Conselhos Escolares, cons

tituídos pela Direção da escola e representantes dos segmentos da comunidade es

colar, e seus diretores serão escolhidos, mediante eleição direta e uninominal, pela

comunidade escolar, naforma da lei.

Art. 118 - O Município, com a colaboração da comunidade, promoverá eprotegerá

seu patrimônio cultural (...).

Capítulo VIII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 125 -(...)

§ 4" - A definição da política e dos programas previstos no "caput" deste artigo,

bem como o acompanhamento e a fiscalização, caberá aos conselhos municipais

previstos nesta Lei Orgânica e disciplinados na forma da lei.

O envolvimento decisivo das entidades locais, como os partidos políticos, entidades

vinculadas ao movimento sindical, a organização comunitária já existente, com Associações

de Bairros congregadas no Conselho de Bairros de Ijuí, institucionalizado pela prática de mui

tos anos, mas não institucionalizado do ponto de vista formal pelo poder público, a existência

do Movimento pela Retomada do Desenvolvimento de Ijuí desde 1983, a existência do Con

selho Municipal de Educação, criado por lei municipal ainda em 1973 e funcionando ativa

mente desde 1983, o funcionamento da Comissão Interinstitucional de Saúde - CIMS, tam

bém desde 1983, nascido de movimento da sociedade civil, o plano de governo do partido que

estava exercendo o segundo mandato consecutivo, foram todos elementos que, no nível local,

alimentaram o debate desenvolvido durante a constituinte municipal, que culminou com esta

Lei Orgânica que incorporou diversos mecanismos no sentido da consolidação e instituciona

lização da participação comunitária no planejamento, gestão, controle e avaliação da gestão

pública, no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação das políti

cas públicas.
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Foi este processo de construção que permitiu, por exemplo, a decisão de aplicar no

mínimo 35%24 da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino

público municipal (art. 112 da Lei Orgânica).

A constituinte também foi palco de diversos conflitos, sendo que um dos principais foi

a discussão gerada com respeito ao caráter dos conselhos municipais. Enquanto a proposta do

relator defendia que os conselhos deveriam ser órgãos de cooperação e assessoramento go

vernamental, houve um movimento da sociedade, coordenado especialmente pela Comissão

Interinstitucional Municipal de Saúde, no sentido de garantir o caráter deliberativo no texto

constitucional. A pressão popular realizada garantiu o caráter deliberativo. Isso é importante,

ainda que não garanta que os conselhos efetivamente funcionem com tal prerrogativa, ou, se

funcionam, não garante que o executivo coloque em ação as decisões deliberadas. Esta ques

tão será aprofundada mais adiante neste estudo, pois ela retorna hoje, inclusive com afirma

ções de integrantes do executivo no sentido de modificar a Lei Orgânica neste aspecto.

Em 2001 o executivo encaminhou projeto de emenda à lei orgânica, para diminuir o percentual destinado à

educação de 35 para 28%, numa primeira tentativa, depois para 31%. A polêmica gerada com relação a esta

questão fez o executivo recuar e retirar o projeto, por enquanto. Mas o Executivo justifica a necessidade de alte

rar o percentual em função do aumento do percentual destinado à saúde, de 10% para 15%, além da necessidade

de recursos para atender outras áreas, inclusive os programas voltados à políticas de agricultura e outros progra

mas de emprego e renda. Isto reforça a ampliação do papel do município como welfare municipal.
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5 - Os conselhos municipais em Ijuí: 1989-2000

Neste capítulo abordaremos o processo de criação e implantação dos conselhos muni

cipais na última década. Iniciamos com as intencionalidades do governo responsável pelo

início deste processo para, a seguir, descrevermos cronologicamente a criação e instalação dos

conselhos, bem como a legislação ordinária e regulamentação dos mesmos. Na terceira parte

deste capítulo analisaremos as principais características dos conselhos, enfatizando a configu

ração organizacional e de poder dos conselhos, o seu caráter deliberativo e/ou consultivo, sua

autonomia , os aspectos relativos ao mandato dos conselheiros e a regularidade de seu

funcionamento. Nesta análise propusemos tipologias classificatórias para os conselhos

municipais, considerando sua composição, estrutura e atribuições.

5.1 - As intencionalidades do grupo eleito para dirigir o município no

período de institucionalização dos mecanismos de participação

popular

O PDT estava no poder em Ijuí desde 1983, após 10 anos de governos da ARE

NA/PDS. Em 1988, o PDT preparava-se para concorrer para mais um mandato, em meio à

nova dinâmica presente no país, impregnada pelo espírito democratizante e de participação da

sociedade decorrente do processo da construção da nova Constituição Federal. A gestão 83-88

caracterizou-se por um governo voltado aos bairros, especialmente buscando recuperar espa

ços de cidadania para a população organizada nas Associações de Bairros e no CBI - Conse

lho de Bairros de Ijuí25.

Por outro lado, desde 1983/4, utilizou como conselho político de seu governo um movimento denominado de

Movimento pela Retomada do Desenvolvimento de Ijuí, integrado enquanto comissão coordenadora por seis

entidades locais. Os representantes da comunidade, especialmente trabalhadores criticavam esta forma de movi

mento, como sendo elitista e pouco democrática. Breve análise deste Movimento encontra-se no terceiro capítulo

deste estudo.
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Para subsidiar a discussão com a sociedade, o Partido elaborou um plano de governo

resultado das discussões e ações do governo que findava, além de incorporar na sua proposta

a prática histórica do associativismo de base e da cultura comunitária dos imigrantes europeus

e, também, os reflexos do debate nacional em curso no processo da constituinte nacional.

A referência ao Plano de Governo é importante, pois expressa que o grupo que alme

java continuar no poder tinha clareza da importância do que Matus (1996) chama de triângulo

de governo, um sistema triangular constituído de três variáveis - o projeto de governo, a go

vernabilidade do sistema e a capacidade de governo - interdependentes, constantemente arti

culadas. O Plano de Governo reflete o projeto de governo, constituindo-se num conjunto de

propostas de ação. Mas o próprio projeto direcionava para ações que visavam qualificar a

capacidade de governo, isto é: gerar e comandar ações, seja através das propostas de reforma

estrutural, seja através da proposição de instrumentos e processos orientadores para a ação,

que, por sua vez, buscavam garantir a governabilidade, as possibilidades de ação, envolvendo

os diversos atores do sistema social.

Alguns trechos do plano são elucidativos no que se refere às intencionalidades expres

sas em termos da vontade política traduzida em programas e estratégias de ação no que diz

respeito aos aspectos de descentralização, construção de espaços de cidadania ativa, instru

mentos de democracia semidireta, decisão de implantação de conselhos de gestão e participa

ção no processo de planejamento, de formulação, implantação, controle e avaliação de políti

cas públicas:

O PDT está no poder desde 1983. Nos primeiros três anos de seu governo, adminis

trou o 'caos', com um orçamento totalmente comprometido com dívidas, com um

parque de máquinas em péssimas condições, com o setor energético encampado pe

lo governo federal. Nos últimos três anos, entretanto, o PDT, através da Adminis

tração Burmann/Heck, vem mostrando para Ijuí o que é uma administração voltada

aos bairros, à qualidade de vida da população, à melhoria urbanística, tanto da ci

dade quanto das sedes distritais. (...) Queremos por isso continuar nossa trajetória,

ingressando na segunda fase do governo trabalhista, para o qual assumimos os se

guintes compromissos básicos:

Fazer um governo popular e participativo. Num salto de qualidade, queremos con

solidar a participação dos grupos sociais, das associações e entidades classistas no

processo decisório, na gestão municipal. Vamos nos esforçar para devolver ao ci

dadão um espaço onde ele possa moldar o mundo em que vive. Queremos recuperar

o espaço de decisão local para recuperar a dimensão política do cidadão.

Recuperar a imagem do poder legislativo municipal, através de atuação coerente e

permanente dos vereadores eleitos, numa ação integrada, entre Legislativo e Execu

tivo, dando aos cidadãos ijuienses os mecanismos de controle dessa atuação.

Para atingir plenamente os objetivos implícitos nesses compromissos, estabelece

mos como pontos básicos(...):

(...)



87

/- Reforma Administrativa

Estrutura Organizacional

(...)

1.14 - Viabilizar unidades administrativas territoriais, buscando a desconcentração

administrativa, o incremento do fluxo de comunicação entre a comunidade e o go

verno municipal e a participação popular mais efetiva na gestão pública.

1.15 - Manter as subprefeituras distritais e implantar as mesmas nos distritosjá cri-

ados, ouvida a comunidade respectiva.

1.16 - Incentivar a implantação de Conselhos Distritais com a finalidade de orga

nizar as respectivas comunidades interioranas, garantindo eficácia e representati-

vidade à atuação dos subprefeitos.

1.17 - Criar o Conselho de Distritos de Ijuí - CDI, integrado pelos presidentes dos

conselhos distritais existentes, com a função, entre outras, de participação no plane

jamento municipal.

1.18 - Incentivar a organização de associações de quadras, de ruas, quarteirões,

como instrumento de participação popular.

1.19 - Garantir a participação das associações de quadras, ruas, quarteirões, das

associações de bairros e do Conselho de Bairros de Ijuí - CBI, no planejamento,

execução, controle e avaliação das atividades da administração municipal.

(...)

II - Programas Setoriais

1 -Educação e Cultura

Assumir, com postura crítica, o Plano Municipal de Educação, ainda em fase de

redação, como referencial básico para a programação e execução das atividades da

SMEC,

(...)

1.14 - Manter a sistemática implantada na Administração Burmann/Heck de eleição

direta para a direção das escolas municipais.

(...)

2 - Saúde

(...)

2.10 - Garantir a participação da comunidade em todas as etapas do Plano Muni

cipal de Saúde incentivando a reflexão sobre a questão saúde e sua vinculação às

condições sócio-econômico-político-culturais do indivíduo.

(...)

7 - Turismo, Desporto e Eazer

(...)

7.8 - Proporcionar ampla discussão com Associações de Bairros e demais interes

sados sobre programas de lazer comunitários.

(...) (grifos nossos) (Plano de Governo, 1989:1-15)

Em outros documentos preparatórios para a elaboração do Plano de Governo, fica cla

ra a intenção de consolidar e ampliar os canais e instrumentos de participação na gestão públi

ca.

(...) no próximo governo trabalhista popular executaremos a reforma administrati

va, em consonância com a nova Lei Orgânica do Município e que atenda à exigên-



cia da participação política da comunidade na gestão da coisa pública. A reforma

administrativa terá como pressupostos:

- buscar a eficiência e a eficácia da administração, através da racionalidade admi

nistrativa, financeira, econômica, tecnológica epolítica;

- institucionalizar instrumentos de participação e controle popular, sem interferir

na autonomia dos grupos sociais.

No que se refere à institucionalização dos instrumentos, aparecem, em diversos docu

mentos preparatórios, referências aos Conselhos Municipais, inclusive mencionando quais

deveriam ser implantados.

A nível de órgãos consultivo/deliberativos propomos:

[Os] Conselhos Municipais (...) serão de 2 tipos: os conselhos setoriais ou por área

e os conselhos territoriais.

Conselhos Setoriais: Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal de Sa

úde; Conselho Municipal de Meio Ambiente; Conselho Municipal de Trânsito e

Transporte Urbano; Conselho Municipal de Segurança; Conselho Municipal de A-

gropecuária; Conselho Municipal de Indústria e Comércio; Conselho Municipal de

Habitação e Urbanismo; Conselho Municipal de Recreação, Lazer e Turismo; e

Conselho Municipal de Cultura e Presen>ação do Patrimônio Histórico. Estes con

selhos caracterizam-se todos por uma composição interinstitucional, com o objetivo

de coordenar e integrar as ações das diversas instituições, garantindo autonomia

municipal no que se refere às ações concorrentes, complementares e exclusivas dos

três níveis de governo.

Conselhos Territoriais: Conselho de Bairros de Ijuí; Conselhos dos Distritos de Iju-

i.

Existem, ainda, referências a um conselho global, chamado de Conselho Popular de

Ijuí e recomendações no sentido de criar gerências administrativas territoriais em número de

cinco: Noroeste, Nordeste, Sudoeste, Sudeste e Centro. Estas gerências administrativas rela-

cionar-se-iam com as Associações de Quadras, de Ruas, de Quarteirões (cuja criação seria

incentivada) e de Bairros (estas já existentes desde a década de 60), sendo que no nível de

intenção estava presente a idéia de repassar 20% do IPTU arrecadado para os Bairros, que os

utilizariam mediante planos de aplicação aprovados considerando diversos critérios a serem

construídos com os mesmos.

Um aspecto relevante é a utilização de forma conjunta dos adjetivos consulti

vos/deliberativos nos documentos, ao referir-se aos conselhos, o que evidencia que esta já era

uma questão polêmica, mesmo no interior de um partido defensor da participação da socieda

de civil na gestão pública, aparentemente já tomado pela febre conselhista que se instalaria

nos anos seguintes em todo o país.
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5.2 - A implantação dos conselhos: legislação ordinária e cronologia

de criação, instalação e regulamentação

Analisar os conselhos, conhecendo sua forma de organização, sua estrutura, composi

ção e competências, sua forma de funcionamento, é fundamental para entender até onde este

instrumento se constitui efetivamente como processo de construção da cidadania interativa,

com melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, como possibilidade de contribuir num pro

cesso de inclusão social, minimizando os efeitos negativos e nefastos do processo de globali

zação em curso no Brasil e no mundo. Para que o conselho cumpra seu papel e atinja seu ob

jetivo instituidor, precisamos analisar a presença de algumas variáveis no processo de sua

criação e funcionamento: a natureza consultiva ou deliberativa; a paridade na sua constitui

ção; o conselho como instrumento de aperfeiçoamento da democracia; o conselho como espa

ço de representação ou de participação; a autonomia do conselho no seu funcionamento; a

efetividade e eficácia dos conselhos; a publicização do conselho; e a capacitação dos conse

lhos e dos conselheiros.

Promulgada a Lei Orgânica do Município, em abril de 1990, o Executivo passou a im

plementar vários dos mecanismos previstos e que integravam também seu Plano de Governo.

Já durante 1989 foram realizados os estudos que resultaram na reforma administrativa, reor

ganizando Secretarias Municipais e outros órgãos.

No que se refere aos conselhos, esta gestão criou 11 tipos de Conselhos, regulamen

tando e instalando a maioria deles durante o mandato.

A Lei Municipal (LM) n° 2.579, de 12 de dezembro de 1990, criou os Conselhos Dis

tritais. Foi o primeiro tipo de conselho criado, nesta fase pós-constituinte. Conselho de base

territorial, foi pensado como órgão de assessoramento da administração pública municipal,

mas também assumia determinadas atribuições típicas de processo de descentralização admi

nistrativa. A lei era bastante geral, sendo que a criação de cada conselho dependia de decreto

executivo, onde seriam detalhadas as atribuições do conselho. Teoricamente, portanto, cada

conselho poderia ter especificidades previstas em decreto. Na prática, entretanto, os decretos

acabaram sendo iguais para todos os conselhos criados. Cada distrito, com exceção do distrito

sede, poderia implantar seu conselho. No distrito sede, o poder estatal reconhece e se relacio

na com a estrutura autônoma de Associações de Moradores de Bairros organizadas no Conse

lho de Bairros de Ijuí, sem institucionalizá-la. No capítulo 6, analisaremos o funcionamento

dos conselhos distritais em mais detalhes.
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O Conselho Municipal de Educação - CMEI, criado pela LM n° 1.411, de 16 de outu

bro de 1973, já vinha funcionando regularmente desde 1983, com algumas normas novas ins

tituídas pela Lei Municipal 2.101, de 04/09/1985. Apenas em 1992 foram efetuadas alterações

pela LM 2.794, de 17 de agosto, sendo também aprovado o novo Regimento Interno do Con

selho, pelo Decreto Executivo (DE) 1.565, de 27/08/1992.

Também o Conselho Municipal de Saúde, vinha funcionando, não de forma institucio

nalizada como Conselho, mas como Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, desde

1985. A criação do Conselho Municipal de Saúde - COMUS deu-se pela LM n° 2.617, de 04

de abril de 1991. A LM n° 2.667, de 27 de agosto do mesmo ano instituiu o Fundo Municipal

de Saúde, e o DE n° 1.475, de 18/09 também de 1991, aprovou o Regimento Interno do CO

MUS.

Antes do COMUS, em 21 de março de 1991, pela LM n° 2.611, foi criado o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, que em seu art. 11 previu

a criação do Fundo Municipal para a Criança e Adolescente - FUNDOCAD. Entretanto, o

Regimento Interno do COMDICA e o Regulamento do FUNDOCAD só foram aprovados no

governo seguinte (também do PDT), através dos DE n° 1.919, de 27/12/94 e 1.927, de

30/12/94, respectivamente.

Ainda em 1991, através da LM n° 2.659, de 07/08, foi criado o Conselho Municipal de

Energia e Meio Ambiente - CONSEMA, cujo Regimento Interno foi aprovado pelo DE n°

1.552, de 10/07/92. A Portaria n° 297/92-SMA, de 09/07/92, nomeou os primeiros Conselhei

ros.

Em 13/08/91, através da LM n° 2.660, criou-se o Conselho Municipal de Defesa do

Consumidor - CONDECON e do Escritório Municipal de Defesa do Consumidor. A Portaria

n° 422/92, de 21/08/92 nomeou os primeiros conselheiros. O Regimento Interno do CONDE

CON, porém, só foi aprovado em 1996, pelo DE n° 2.072, de 25 de março.

Através da LM n° 2.725, de 03/01/92, fica criado o Conselho Municipal de Trânsito -

COMTRAN, instalado em 22/04/92, pela Portaria de nomeação n° 92/92-SMA e cujo Regi

mento Interno foi aprovado pelo DE n° 1.558, de 03/08 do mesmo ano.

Ainda em 03/01/92, pela LM n° 2.726, foi criado o Conselho Municipal de Incremento

Industrial de Ijuí - COMINDUS, instalado em 23/04/92, pela Portaria de Nomeação n° 93/92-

SMA.
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Também em 03/01/92 a LM n° 2.727 criou o Conselho Tutelar da Criança e do Ado

lescente. O Regimento Interno foi aprovado pelo DE n° 2.069 de 22/02/1996.

Em 10/03/1992 foi criado o Conselho de Desenvolvimento de Ijuí - CODEMI, através

da LM n° 2.743. O CODEMI foi instalado em 10/12/93, pela Portaria de nomeação n° 808/93-

SMA. O Regimento Interno foi aprovado pelo DE n° 1.798, de 04/04/1994.

O último conselho criado nessa gestão foi o Conselho Municipal de Agropecuária e

Desenvolvimento Rural - COMRURAL, através da LM n° 2.815, de 01/12/92, sendo instala

do só no governo seguinte, em 16/03/93, pela Portaria n° 211/93-SMA. O Regimento Interno

foi aprovado em 25/03 do mesmo ano, pelo DE n° 1.639. Ainda em 1993, a LM n° 2.911, de

23/09, criou o Fundo Municipal de Apoio à Pequena Propriedade Rural de Ijuí - FUMAPRI,

cujo regulamento foi aprovado em 06/08/96, pelo DE n° 2.120 (o FUMAPRI foi gerido pelo

COMRURAL).

A gestão seguinte, também do mesmo partido (3a gestão consecutiva), encaminhou a

criação de mais quatro conselhos, além de concluir, instituir e aprovar os regimentos de outros

já criados na gestão anterior.

O Conselho Municipal do Idoso - COMUI, foi criado em 30/12/94, pela LM n° 3.080,

instituído pela Portaria de nomeação n° 176-96-SMA, de 02/04/96.

Em 03/07/1995, através da LM n° 3.132, criou-se o Conselho Municipal de Assistên

cia Social - COMAS, cujo regimento interno foi aprovado pelo DE n° 2.073, de 25/03/96,

tendo sido instituído em 06/02/96, pela Portaria de nomeação n° 037/96-SMA. A LM n° 3132

criou também o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, regulamentado pelo DE n°

2.059, de 29/12/95.

Seguiu-se a criação do Conselho de Alimentação Escolar, através da LM n° 3.151, de

21/09/95, instalado em 01/03/96, pela Port. n° 094/96-SMA, tendo o regimento interno apro

vado em 22/12/2000, pelo DE n° 2.734 (este conselho é exigência de legislação federal e se

gue normatização do Ministério da Educação).

Em 22/05/1996, através da LM n° 3.205, foi criado o Conselho Municipal de Defesa

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - COMDEF. Instituído em 04/12/1997, pela

Port. n° 026/97-GAB, não possui Regimento Interno aprovado.

A gestão que se segue (uma coligação PPB/PMDB) implantou mais quatro conselhos.
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Em 09/07/97, através da LM n° 3.317, criou o Conselho Municipal de Turismo de Ijuí

- COMTUR, instituindo-o em 10 de novembro do mesmo ano, através da Port. n° 022/97-

GAB, e aprovando o Regimento Interno em 14/11, através do DE n° 2.298. Em 16 de janeiro

do mesmo ano, através da LM n° 3.284, havia sido criado o Fundo Municipal de Turismo de

Ijuí.

Por força da Lei Federal n° 9.424/96, através da LM n° 3.408, de 14/01/98, criou-se o

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e De

senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - COMASFI, sendo

os conselheiros nomeados pela Port. n° 012/98-GAB, de 05/06/98, e tendo seu regimento in

terno sido aprovado pelo DE n" 2.444, de 26/11/98.

A LM n° 3.719, de 06/09/2000, criou o Conselho Municipal de Habitação - CO-

MHAB, que não chegou a ser instalado até o final da gestão.

Também sem entrar em funcionamento, foi criado em 04/10/2000, através da LM n°

3.729, o Conselho Municipal de Transportes e Tarifas.

5.3 - Principais características dos conselhos

Neste item vamos analisar os conselhos municipais considerando algumas característi

cas que julgamos importantes, orientando-nos nesta análise pelos dados apresentados nas ta

belas a seguir, nas entrevistas realizadas e nos documentos, especialmente livros de atas.

A seguir, apresentamos as tabelas 03, 04, 05 e 06, que foram criadas pelo pesquisador,

considerando os estudos realizados em relação aos Conselhos Municipais de Ijuí. A tabela n°

03 apresenta aspectos da configuração organizacional e a composição dos conselhos pelos

diversos segmentos da sociedade; a n° 04 apresenta as formas de escolha/indicação e aspectos

relativos ao mandato dos conselheiros; a n° 05, tipologias quanto à composição, natureza e

atribuições, existência ou não de autonomia; e a n° 06, aspectos quanto à gestão de fundos

municipais; instalação e regulamentação; regularidade de funcionamento; periodicidade de

reuniões/sessões/encontros.
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5.3.1 - A configuração organizacional dos conselhos

Abordar aspectos estruturais dos conselhos é importante, já que a configuração organi

zacional, ainda que seja modelada pelo modus operandi do conselho, é, certamente, também

modeladora desse modus operandi. Abordaremos, a seguir, alguns elementos chaves da estru

tura dos conselhos, procurando constituir algumas tipologias.

De um modo geral, os conselhos organizam-se tendo como órgão máximo a plenária

do conselho, como órgão coordenador a diretoria ou núcleo de coordenação, que, geralmente,

é constituída por um presidente, vice-presidente e secretário. Alguns conselhos prevêem for

malmente a existência de câmaras ou comissões permanentes, ou pelo menos a autonomia

para criação de comissões especiais temporárias. Ainda que não seja muito comum, há os

conselhos que prevêem a existência de uma Secretaria Executiva, na qual atuam funcionários

concursados ou cedidos pelo poder executivo. Não é comum a existência de órgão ou meca

nismo colocado acima da plenária do conselho.

Dentre as críticas freqüentemente feitas ao funcionamento dos conselhos, uma refere-

se ao fato de os mesmos tenderem a se fechar sobre si mesmos, preocupando-se apenas com

os aspectos intrinsecamente inerentes ao seu foco de atuação. Além disso, uma vez constituí

do o conselho, os membros que o compõem, independentemente da forma de indicação ou

escolha, tendem a atuar no conselho em nome próprio, desconsiderando ou não interagindo

com o segmento ou entidade que representa no conselho. O conselho, enquanto tal, considera

que ele se basta a si mesmo, o que ocasiona, muitas vezes, um distanciamento grande entre os

anseios da sociedade e as políticas e ações que o conselho propõe. Há assim um descolamento

do conselho com relação à sociedade civil, constituindo-se, neste caso, muito mais como um

órgão a serviço do governo, ou, então, um conselho que decide em função de interesses não

universais e sim particulares dos conselheiros. Uma forma de evitar isto é, além da publiciza-

ção das ações do conselho e a interação maior entre os membros do conselho e os seus repre

sentados, entre os conselheiros e entre os conselhos, a construção de espaços ampliados, vin

culados a cada conselho, que possibilitem a participação e envolvimento de um número maior



98

de entidades e cidadãos, seja para definir diretrizes a serem seguidas pelos conselhos, seja

para permitir maior visibilidade e acompanhamento da atuação do conselho.

No plano da formalização e institucionalização de espaços neste sentido, algumas leis

e/ou regimentos internos dos conselhos prevêem a existência de reuniões ampliadas, sob a

forma de conferências e foros municipais.

Quatro conselhos (correspondendo e 20% dos existentes) em Ijuí possuem a previsão

formal da realização de Conferência ou Fórum Municipal do setor, de periodicidade anual ou

bianual. O COMUS realiza anualmente a Conferência Municipal da Saúde, com a finalidade

de avaliar a situação da saúde, propor diretrizes gerais e formular a política de saúde. O CO-

MUI organiza anualmente a Conferência Municipal do Idoso, com a finalidade de avaliar a

situação do idoso, propor diretrizes gerais e formular políticas do idoso. Também o COMAS

organiza a Conferência Municipal de Assistência Social, a cada dois anos. Com a aprovação

do Sistema Municipal de Ensino, institucionaliza-se o Fórum Municipal de Educação, de livre

organização e aberto à participação de órgãos, entidades e associações em funcionamento

regular no município e de munícipes interessados.

Outro mecanismo utilizado, ainda que não seja tão comum, para concretizar esse espa

ço é a institucionalização da figura da assembléia geral do conselho.

Em Ijuí, quatro conselhos estruturam-se com uma assembléia geral, o que corresponde

a 20% dos conselhos existentes.

A LM 3.080/94, que criou o COMUI, define em seu artigo 4o:

O Conselho Municipal do Idoso possui uma Assembléia Geral, constituída de enti

dades comunitárias de bairros, sindicatos, de profissionais e prestadores de serviço

ao idoso, de educação e outros ligados à área da terceira idade e correlatas, presi

dida por um integrante do Conselho.

Também o CONSEMA se estrutura com uma assembléia geral (art. 5o da LM

2.659/91), composta por um representante de cada entidade legalmente constituída no muni

cípio, do tipo de associações de moradores de bairros, organizações sindicais, profissionais,

educacionais, preservacionistas e outras de caráter comunitário. A condição para participação

é o cadastramento junto ao CONSEMA até 60 dias antes da realização da Ia assembléia da

qual a entidade vai participar. A assembléia geral do CONSEMA reúne-se duas vezes por

semestre e tem as seguintes atribuições: aprovar o regimento interno do CONSEMA; promo

ver a integração das entidades comunitárias com vistas ao enfrentamento das questões energé

ticas e ambientais no município; incentivar a participação comunitária na discussão e encami-
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nhamento de solução de problemas de natureza energética e ambiental; promover a avaliação

de situações energéticas e ambientais e propor moções, metas, roteiros de sugestões ao CON-

SEMA para estudos e apreciações; apreciar assuntos inerentes a questões energéticas e ambi

entais que vierem a ser encaminhadas pelo CONSEMA; eleger os membros natos que compõe

o CONSEMA. Esta última atribuição perdeu sua eficácia a partir da LM 3.476/98, que

aumentou o número de conselheiros de 14 para 15, todos natos, indicados por diversas entida

des. Até então, 10 membros eram natos e 4 representantes de entidades que compõem a as

sembléia, por ela eleitos.

O COMUS, criado em 04/04/1991, pela LM n° 2.617, possui uma assembléia geral,

constituída, de forma semelhante, por entidades comunitárias de bairros, sindicais, de profis

sionais e prestadores de serviços de saúde, de educação e outras ligadas à área de saúde e cor

relatas. Atualmente, a assembléia do COMUS é composta por mais de 120 entidades cadas

tradas, sendo que cada uma indica um membro efetivo e um suplente. De acordo com a lei a

assembléia reúne-se ordinariamente uma vez por mês. As atribuições são semelhantes às já

mencionadas na assembléia do CONSEMA, só que voltadas para a área da saúde. Destaca

mos: incentivar a participação comunitária na discussão e encaminhamento de problemas li

gados à saúde, com vistas à promoção, proteção e recuperação das condições de vida da popu

lação; promover a integração das entidades comunitárias, com vistas à articulação interinstitu-

cional para a melhoria dos serviços de saúde no Município. O regimento interno do COMUS

detalha, entre outros, o processo de eleição dos conselheiros pela assembléia, destacando-se a

necessidade de convocação por edital com 20 dias de antecedência, ampla divulgação nos

meios de comunicação, prevendo data, local e horário das eleições, quorum legal para instala

ção da assembléia e prazo para apresentação de chapas.

O último conselho que se organiza com uma assembléia é o Conselho Distrital, criado

em 1990, substituído em 1997 pelo Conselho Comunitário do Meio Rural. Na verdade, não se

trata de um conselho, mas de diversos, já que cada distrito ou, atualmente, cada comunidade

do meio rural pode organizar o seu conselho. A assembléia de cada conselho é composta pe

los moradores residentes na comunidade maiores de 16 anos. As atribuições básicas destas

assembléias são a eleição dos integrantes do conselho dentre candidatos residentes maiores de

18 anos, a apreciação das atividades do conselho e o levantamento de necessidades e priori

dades para integrar o planejamento do município.

Em termos de tipologia, quando o conselho apresenta, em sua estrutura formal, um dos

mecanismos apresentados ou ambos, propomos que seja denominado conselho ampliado.
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Quando, ao contrário, não apresenta nenhum desses mecanismos, propomos que seja deno

minado conselho restrito.

Seguindo esta classificação, em Ijuí 6 conselhos (30%), por possuírem em sua organi

zação a figura de assembléia geral e/ou de conferência/fórum municipal, são conselhos ampli

ados. Os outros 14 (70%) são conselhos restritos.

5.3.2 - Configuração interna de poder dos conselhos

Carvalho et alii (1999) apresentam três modelos de configuração para os conselhos

municipais, ao analisarem a composição dos conselhos existentes em Salvador (Ba): conse

lhos tripartites, conselhos paritários e conselhos homologados.

Considerando as experiências existentes no país, relatadas em estudos descritivos e

analisadas em pesquisas, além das especificidades encontradas no caso de Ijuí, propomos a

seguinte classificação: conselho paritário, conselho tripartite, conselho tripartite paritário,

conselho tetrapartite, conselho tetrapartite paritário, conselho técnico-corporativo, conselho

governo-sociedade ou homologado e conselho sociedade-governo ou autônomo.

O primeiro modelo, o conselho paritário, conforme vários autores (Carvalho et alii,

1999; Gomes, 2000), é aquele cuja composição é paritária entre governo e sociedade civil,

cada segmento indicando metade dos conselheiros. Formalmente esta configuração aponta

para um equilíbrio de poder. Conforme verificamos na tabela 05, apenas um conselho em Ijuí,

equivalente a 5% dos conselhos, foi classificado como paritário: o Conselho Municipal de

Assistência Social - COMAS. Quando de sua criação em 1995, a lei previa um conselho te

trapartite (governo, prestadores de serviços, profissionais da área e usuários) paritário, com 32

membros, sendo 16 representantes do governo (8 representantes de 6 secretarias municipais; 4

representantes de órgãos locais/regionais do governo estadual e 4 representantes de órgãos

locais/regionais do governo federal) e 16 representantes da sociedade civil (7 representantes

dos prestadores de serviços, 3 representantes dos profissionais da área e 6 representantes dos

usuários). Em 1998, nova lei altera a composição na quantidade de conselheiros, diminuindo

para 22, permanecendo a estrutura, com 11 representantes do governo (7 do governo munici

pal e 4 do estadual, deixando o governo federal de ter representação) e 11 da sociedade civil

(5 dos prestadores de serviços, 2 dos profissionais da área e 4 dos usuários). Em 2001, outra

mudança, com nova diminuição do número de membros, passando a 16, divididos em apenas
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dois grupos, mantida a paridade (8 representantes dos órgãos governamentais, entre eles 4 de

órgãos municipais e 4 de órgãos estaduais; e 8 representantes da sociedade civil, sendo 7 de

prestadores de serviços e apenas 1 dos usuários). Além de ser estranha esta mudança, por si

só, mais estranho é o fato de ter ficado sem representação o Conselho de Bairros de Ijuí, pre

sente nas configurações anteriores (no início com dois representantes e depois com um), já

que é quem, teoricamente, melhor representaria os usuários e a sociedade civil e dada a gran

de tradição de participação das associações de bairros, organizadas no Conselho de Bairros de

Ijuí, existente há 40 anos. A justificativa de assessora da Secretaria Municipal de Assistência

Social é que o representante do CBI faltou a 7 reuniões consecutivas, sendo, portanto, excluí

do da composição na nova lei, apesar da tentativa da presidência do CBI de continuar partici

pando. Outro aspecto que chama atenção é que entre os representantes da sociedade civil, um

é indicado pelo Centro Social Urbano, que na verdade é um órgão público vinculado à própria

Secretaria. A justificativa para diminuição do número de membros do conselho, é a dificulda

de de reunir grupos maiores, dificultando o quorum.

O segundo modelo é o conselho tripartite, que é aquele composto por três segmentos

básicos: governo, prestadores de serviço e usuários. Cada segmento indica o mesmo número

de representantes, o que, em princípio, significaria um equilíbrio nas relações de poder estabe

lecidas na atuação dos conselhos. Entretanto, neste caso o poder dos usuários é bastante frágil,

já que sua posição só seria hegemônica, se garantida a negociação com o segmento dos pres

tadores de serviços ou do governo. Dada a fragilidade dos usuários, seja em termos de capaci

tação e de informações, a hegemonia do poder no processo decisório neste caso tenderia a

ficar com o governo, aliado parcialmente com os prestadores de serviços. No caso de Ijuí, não

enquadramos nenhum dos conselhos nesta configuração.

O terceiro modelo é o conselho tripartite/paritário. Este tipo de conselhos satisfaz du

as condições na sua composição. É composto por três grupos claramente definidos, ou seja, é

tripartite: representações do governo, representação dos prestadores de serviço e representa

ção dos usuários. E, por outro lado, paritário, no sentido de que o número de representantes

dos usuários deve ser igual à soma do número dos representantes do governo e dos prestado

res de serviço. Formalmente, neste caso, os usuários detêm a hegemonia do poder, já que o

governo deve se unir aos prestadores de serviços para manter o equilíbrio de poder. Muitas

vezes, os interesses dos prestadores e do governo são antagônicos, o que fortalece o poder dos

usuários. Em outros momentos, os usuários podem aliar-se com o próprio governo, contra

posições dos prestadores de serviços. Na prática, porém, é comum o processo de manipulação
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ou cooptação de parte dos representantes dos usuários, o que desequilibra esta relação de po

der em favor do governo. Também nesta configuração não enquadramos nenhum dos conse

lhos de Ijuí.

O quarto modelo desta tipologia é a conselho tetrapartite. Este conselho divide sua

composição em quatro grupos: governo, prestadores de serviços, usuários e profissionais da

área. Como vemos, permanecem os grupos do modelo anterior, com o acréscimo dos profis

sionais da área. Neste caso, cada segmento deteria 25% do poder decisório. Dependeria do

processo permanente de negociação e de construção do consenso, sempre provisório, a he

gemonia de um ou outro grupo de representantes. Em termos de tendência, poder-se-ia imagi

nar uma aliança entre o segmento dos usuários e o dos profissionais da área, fazendo frente

aos outros dois segmentos. Entretanto, em muitos casos, os profissionais, certamente, aliar-se-

iam ao segmento do governo, já que dependem do mesmo para sua atuação. Como no caso

dos dois modelos anteriores, não encontramos em Ijuí conselho que se enquadrasse nessa con

figuração.

O quinto modelo é o que denominamos tetrapartite/paritário. Agora, mantidos os qua

tro segmentos, os usuários têm metade dos membros dos conselhos, possuindo, portanto, o

mesmo peso dos outros três segmentos. O fortalecimento do poder dos usuários, neste caso, é

evidente, já que o governo precisa construir alianças com os segmentos dos prestadores de

serviços e dos profissionais da área para equilibrar o poder com os usuários. É claro que,

mesmo tendo presente que o poder dos usuários não é monolítico, que existe a possibilidade

real de cooptação de parte dos representantes dos usuários, este modelo garante uma possibi

lidade de hegemonia mais significativa nas mãos dos usuários, conseqüentemente da socieda

de civil, no processo de formulação e controle das políticas públicas. Em Ijuí enquadramos o

COMUS nesta configuração. O Conselho de Saúde, como já vimos, tem sua origem em mo

vimento de baixo para cima, ou seja, foi construído a partir da sociedade civil, num processo

bem anterior à institucionalização pela Lei Orgânica do Município. Cabe ressaltar também a

característica de funcionamento com assembléia geral, que analisaremos noutro item, respon

sável por exemplo pela eleição de boa parte dos representantes dos usuários. O COMUS é

constituído de 16 conselheiros efetivos e 16 suplentes. Os usuários são representados por 8

conselheiros, sendo: 3 representantes das Associações de Moradores de Bairros do Município,

2 representantes de entidades, associações ou sindicatos dos trabalhadores e empregadores do

meio urbano, 2 representantes de entidades, associações, sindicatos ou conselhos de núcleos

vinculados ao meio rural e um representante da UNIJUÍ. Com exceção deste último, indicado,
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os demais 7 conselheiros são eleitos em assembléia através de processo amplamente divulga

do. Os outros conselheiros são divididos em três segmentos. O governo, com três representan

tes, sendo um indicado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, um pela Secre

taria Municipal de Educação e Cultura e um pela 17a Coordenadoria Regional de Saúde (ór

gão estadual). Os prestadores de serviços são representados por três conselheiros, sendo um

indicado pela COTRIJUÍ, um pelo Hospital de Caridade e um pelo Hospital Bom Pastor (am

bos os hospitais de caráter filantrópico). Por fim, o segmento dos profissionais da área é re

presentado por dois conselheiros, também eleitos em assembléia, a partir da indicação de can

didatos dos diversos órgãos integrantes deste segmento. Na prática, no caso dos profissionais

de saúde, há um acordo de rodízio, garantindo a representação em diferentes mandatos de

candidatos indicados pela Associação dos Profissionais de Enfermagem de Ijuí, do Conselho

Regional de Nutrição, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Odonto

logia e outros órgãos. O mesmo ocorre com os representantes das associações de bairros, que

indicam candidatos em consenso de rodízio ou por deliberação do Conselho de Bairros de

Ijuí. A mesma sistemática é adotada por sindicatos urbanos e entidades que atuam no meio

rural, sejam conselhos municipais, associações ou sindicatos.

O sexto modelo é o tipo de conselho que adota a configuração de conselho governo-

sociedade, ou como é denominado por Carvalho et alii, homologado. A característica básica

deste conselho é a supremacia do governo no número de conselheiros. Conforme Carvalho et

alii (1999), é a configuração que mais se assemelha de um modelo autoritário, já que, não

tendo uma composição paritária, o poder é detido pelo segmento do governo, que, nesse caso,

possui número maior de representantes. Conselhos com esta configuração constituem-se mui

to mais em espaço de homologação de políticas do que espaço de deliberação e construção de

políticas. Em Ijuí enquadramos apenas dois conselhos nesta configuração, o CONDECON e

o COMTRAN. O CONDECON é composto por dez conselheiros, sendo seis representantes

do governo e quatro da sociedade civil. Convém fazer aqui uma ressalva. Em Ijuí, a represen

tação do governo não se restringe a representantes do governo municipal, já que, em 60% dos

conselhos, há representantes de órgãos estaduais e/ou federais entre os representantes do seg

mento governo. No caso do CONDECON, dos 6 representantes do governo, apenas 2 são de

órgãos municipais (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Governo), sendo

4 de órgãos estaduais que atuam no município (um delegado de polícia, 17a Coordenadoria de

Saúde, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros). Se há momentos em que os representantes do

governo, independentemente do nível, atuam em bloco, há outros momentos em que os inte-
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resses são contraditórios, abrindo caminho para alianças com os segmentos da sociedade civil.

Isso pode, em determinadas situações, relativizar o caráter homologatório destes conselhos.

Mas o CONDECON exerce um papel executivo em suas ações, o que o aproxima mais do

governo local, fragilizando o poder da sociedade civil neste conselho. O próprio regimento

interno do CONDECON estabelece que o cargo de Secretário Executivo será exercido pelo

conselheiro indicado pela Secretaria Municipal de Governo, que também é responsável por

garantir infra-estrutura e espaço para o funcionamento do escritório de atendimento do CON

DECON. O COMTRAN é composto por 15 membros, indicados pelos órgãos representativos,

sendo: 7 representantes do governo (4 de órgãos municipais, 2 de órgãos estaduais e um de

órgão federal); 2 representantes de concessionárias e permissionárias de serviços urbanos

(transporte coletivo e táxis); e 6 da sociedade civil (1 do CBI, 1 da Associação de Engenheiros

e Arquitetos de Ijuí, 1 do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ijuí, 1 do Sindicato

Patronal dos Rodoviários, 1 da Associação Comercial e Industrial de Ijuí e 1 do CODEMI).

Enquadramos este conselho como homologado, pois não consideramos correto incluir os re

presentantes das concessionárias (empresa de transporte coletivo urbano) e permissionárias

(táxis), como sociedade civil. Ainda assim, verificamos que a sociedade civil nesse caso está

bastante fragilizada. Os representantes das empresas concessionárias e os permissionários,

certamente, tendem a atuar conjuntamente com os representantes de transportadoras, transpor

tadores autônomos e a ACI, formando um bloco de grande peso no processo de negociação. O

representante do CODEMI, por sua vez, tem sido sempre o Secretário Municipal de Planeja

mento ou um técnico desta Secretaria, o que fortalece o bloco do governo.

O sétimo modelo, que definimos em função da estrutura de composição formal, é o do

conselho técnico-corporativo. Este tipo de conselho se caracteriza por uma hegemonia do po

der em determinado grupo de profissionais, passando a existir uma tendência de fechamento

técnico por parte do conselho. No caso de Ijuí, enquadramos como conselho corporativo o

CMEI. O Conselho Municipal de Educação é composto por 12 conselheiros, dos quais 2/3

devem obrigatoriamente ser professores do sistema público ou privado de ensino, indicados

ao Poder Executivo por órgãos, instituições e entidades educacionais integrantes dos seguintes

segmentos: entidades de classe (SINPRO- Sindicado dos Professores do Noroeste do Estado,

APMI - Associação dos Professores Municipais de Ijuí), órgãos municipal e estadual de edu

cação (SMEC, 36a Coordenadoria Regional de Educação), ensino superior (representantes da

UNIJUI) e ensino de Io e 2o Graus (escolas da rede pública e privada do município). Os outros

4 conselheiros, representantes da "comunidade externa", serão indicados ao Poder Executivo
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por entidades e instituições relacionadas com a educação. A expressão "comunidade externa",

constante do texto da lei, já evidencia a tendência corporativa deste conselho. Além disso, o

que pode ser até positivo, a lei veda a indicação de conselheiros detentores de cargos de con

fiança ou de mandato legislativo. Atualmente está em discussão minuta de projeto de lei para

proceder diversas alterações quanto à estrutura e funcionamento do CMEI. Na minuta elabo

rada pelo próprio conselho, no que se refere à composição, amplia-se este caráter corporativo,

já que prevê a obrigatoriedade de que 50% dos membros devam ser integrantes do Sistema

Municipal de Ensino. Os conselheiros justificam o "cuidado" na composição durante seus

depoimentos:

(...) os outros então representantes de outras entidades, com formação pedagógica

ou cultural, né, porque alguma coisa... simplesmente não pode ser um costureiro,

uma costureira (...) (Izaltina, funcionária pública municipal, conselheira e assesso

ra técnica do CMEI)

(...) E então, entre os participantes veio a pergunta de como é a composição do

Conselho, e na saída já me foi dito que seria proposto à Câmara Municipal de Ve

readores, um projeto de Lei, propondo a alteração do Conselho..., da composição

do Conselho Municipal de Educação, porque o Conselho Municipal de Educação

sendo composto por professores, eles estariam legislando em causa própria. E a

gente então..., foi encaminhado também à prefeitura..., a prefeitura, na época o pre

feito era o Valdir Heck, encaminhou uma..., uma solicitação de um parecer ao Con

selho Municipal de Educação e também, a própria Câmara de Vereadores encami

nhou, através da Comissão de Redação de Justiça, encaminhou uma solicitação

dum..., apreciação dum parecer do Conselho Municipal de Educação e então en

caminhando isso ai, a gente defendeu na época, nós conselheiros, defendemos na

época, de que o Conselho Municipal de Educação, embora seja um Conselho repre

sentativo do município, mas ele tem as características de um órgão técnico, o que

seria muito difícil..., sem depreciar, sem desprezar ninguém, né, mas uma pessoa

que não estivesse ligado à área de Educação, poder emitir opiniões sobre assuntos

técnicos da Educação. E, então depois de acolher a argumentação do Conselho en

tão foi retirado da..., aquele projeto de Lei, não é, que o..., houve a posição então

de que realmente o Conselho Municipal de Educação, embora tenha representantes

de Conselhos de Bairros, de Sindicatos, de diversos segmentos, teria que ter, nos

seus componentes, tanto é que quando nós enviávamos ao Conselho Estadual de

Educação, projeto para Autorização de Delegação de Competência, não é, de reno

vação, não é, da..., sempre ia o currículo dos conselheiros, e uma exigência então

era de que tivéssemos um determinado nível de formação, não é. (...) Inclusive, o

professor Leonardo numa determinada época, quando ele participava conosco do

Conselho, foi conselheiro conosco aqui, ele defendia de que nós teríamos que ter

representar..., representatividade inclusive, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Ijuí. E nós achamos que sim, só que no momento em que a gente enviou corres

pondência para que indicassem alguém, a ser submetido à apreciação do prefeito, à

indicação para ser nomeado conselheiro, eles declinaram, porque realmente acha

ram que não teriam condições para isso. E o Conselho Municipal de Educação de

Ijuí tem uma outra..., na sua história, um outra atividade que tem realizado, quem

está mais tempo no Conselho sabe, que nós temos participado de reuniões em outros

municípios para instrumentalizar e pra dar o apoio técnico e dar informações a ou

tros municípios sobre o Conselho Municipal de Educação. E, temos atuado então no

sentido inclusive, de..., de criação de Conselhos Municipais de Educação. E, num

período bem próximo até, nós fomos a um município da região de Santo Ângelo,(...)

convidados pela Secretaria Municipal de Educação, que o Conselho Municipal de

Educação estaria se reestruturando, estaria em fase de reestruturação e gostariam

de conversar pra..., e a gente encontrou entre aquelas pessoas muito entusiastas -
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nós fomos à noite,a Giruá -pessoas muitos entusiasmadas, uma conselheira muni

cipal de educação que representava o CPM, que tinha uma formação de primeiro

grau incompleto, de profissão costureira, quefazia número lá, que tava simplesmen

te muito honrada, mas muito perdida, porque não sabia o que é que ela tinha que

fazer no Conselho. Então, eu acho que, nós temos que defender sempre ainda, a

questão do nível técnico do nosso Conselho, as características de órgão normativo e

como funções técnicas, né, porque isso é importante. (Luíza, conselheira, ex-

presidente, durante entrevista coletiva em sessão do CME1).

Estes depoimentos mostram que o CME1, apesar de sua importância na construção dos

conselhos em Ijuí, dada sua longa trajetória, sua atuação no sentido de construir um plano de

educação para o município, assume este lado extremamente corporativo, procurando justificar

que o CMEI deve ser um 'espaço público', sim, mas 'reservado para pessoas cultas, com

formação pedagógica, educadores com notório saber', não um espaço para o 'cidadão co

mum ', que 'vai apenas fazer número', pois não vai saber o que fazer num conselho tão técni

co e de caráter normativo.

Finalmente, o oitavo modelo, que definimos em função da estrutura de composição

formal, é o conselho sociedade-governo ou autônomo. Este tipo de conselho caracteriza-se

pela supremacia da sociedade civil na composição, o que garante, ao menos no plano formal,

a hegemonia do poder concentrado na sociedade civil, criando condições mais efetivas de

deliberação, de participação ativa no processo de construção de políticas públicas, no acom

panhamento e controle da gestão pública. Confonne verificamos na tabela n° 5, em Ijuí classi

ficamos 65% dos conselhos neste modelo, isto é, 13 dos 20 conselhos analisados.

No caso do COMRURAL, por exemplo, dos 20 conselheiros apenas 3 representam o

segmento governo, 2 do governo municipal (um representante da Secretaria Municipal de

Agricultura e um representante do IMEAB, Instituto Municipal de Ensino Técnico Agropecu

ário) e um da EMATER-RS. Os 17 conselheiros da sociedade civil estão assim distribuídos: 2

de entidades de classe (Sindicato Patronal Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais), 3 de

entidades profissionais (Associação dos Técnicos Agrícolas, Associação dos Profissionais de

Agronomia, Associação dos Médicos Veterinários), 2 de organizações sociais (UNIJUÍ e

COTRIJUÍ) e 10 agricultores representando os dez distritos rurais de Ijuí, eleitos em assem

bléia de moradores convocada e presidida pelo próprio COMRURAL.

Quanto aos Conselhos Distritais, extintos em 1997, a composição contemplava um re

presentante nato, o Subprefeito nomeado. Os outros 4 conselheiros (e seus respectivos suplen

tes) eram eleitos em assembléia de moradores maiores de 16 anos residentes no distrito, entre

os candidatos, que deveriam ser moradores com 18 anos ou mais.



107

Os Conselhos Comunitários do Interior, que substituíram os Conselhos Distritais ex

tintos, tinham na sua composição 5 membros (e seus respectivos suplentes), eleitos em as

sembléia de moradores. Como veremos em item específico, estes conselhos enfrentaram pro

blemas quanto ao seu funcionamento, porém, do ponto de vista da composição e do mandato

dos conselheiros, constituem-se como uma tentativa real de construir conselhos efetivamente

autônomos em relação ao governo, mesmo que se institucionalizem através de lei e decretos e

se constituam como espaços de colaboração e assessoramento ao governo, especialmente no

processo de planejamento.

Outro conselho que apresenta características interativas é o CODEMI. Este é o conse

lho mais global, que tem por objetivo articular os demais conselhos e ser o espaço público

para discussão e construção de um projeto de desenvolvimento municipal de longo prazo. Por

outro lado, exerce a função de conselho administrador do Plano Diretor Urbano. Quanto à sua

composição, este conselho congrega todos os presidentes dos demais conselhos municipais

em funcionamento, o que significa 20 dos 29 membros deste conselho. Integram ainda este

conselho os presidentes das 4 principais organizações sociais do município (FIDE-

NE/UNIJUÍ, COTRIJUÍ, HCI e CBI), o presidente da ACI e apenas 3 representantes do Go

verno Municipal (Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Planejamento e Secretário

Municipal de Desenvolvimento Econômico). Apesar de ser muitas vezes chamado de conse

lho de notáveis, pelo fato de constituir-se de membros natos detentores dos cargos máximos

de suas entidades, é importante ressaltar que todos eles são detentores de mandatos, com pra

zos e objetivos definidos, sendo que assumem estes cargos mediante regras claras de escolha.

Apenas os dois secretários municipais são cargos de confiança do Prefeito Municipal. Os pre

sidentes dos Conselhos Municipais são todos eleitos pelos seus pares. Os presidentes das de

mais entidades são eleitos por membros ou colegiados e assembléias.

Outro conselho autônomo, do ponto de vista da composição, é o CONSEMA. Os 15

conselheiros são assim distribuídos: 4 representantes do governo, sendo 2 do governo munici

pal (Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente e um representante da DEMEI - o ór

gão responsável pela geração e distribuição de energia elétrica em Ijuí) e 2 de órgãos estadu

ais e federais (EMATER e IBAMA); 11 da sociedade civil, sendo 4 de entidades de classe

(ACI, Sindicato Rural Patronal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Intersindical); e 7 orga

nizações sociais (CBI, UNIJUÍ, COTRIJUÍ, CERILUZ, ARFOR, AIPAN e Bandeirantes do

Verde).
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A tipologia proposta neste item procura possibilitar o mapeamento dos diversos conse

lhos, no que se refere à sua composição e à distribuição do poder. Isto é importante, pois a

composição, ainda que não garanta efetivo funcionamento dos conselhos, é um dos elementos

cruciais a um melhor desempenho e efetividade de suas ações. No caso de Ijuí, quanto a este

aspecto, verifica-se que, de um modo geral, a concepção dos conselhos enquanto instrumentos

de institucionalização da participação da sociedade civil na gestão pública, pelo menos no

plano formal, está claramente presente. A supremacia do modelo que denominamos de socie-

dade-governo ou autônomo, no caso de Ijuí, seja para os conselhos temáticos ou globais, seja

para os conselhos setoriais, é, também, resultado da cultura de participação aqui existente, da

cultura de preocupação da comunidade com os seus destinos, da busca de interação nas deci

sões e do desejo de autonomia sempre forte nas suas formas de organização.

5.3.3 - A natureza dos conselhos: caráter deliberativo ou caráter consulti

vo ?

Daniel (1994, p. 30) aborda a questão do caráter deliberativo ou consultivo na ótica da

partilha de poder político. A existência de conselhos municipais, que realmente funcionem,

sejam eficientes, eficazes e qualifiquem a gestão pública, supõe a divisão de poder com o go

verno local. Trata-se, segundo este autor, da partilha do poder político entre Estado e socieda

de, que ocorre através da participação da sociedade na gestão pública. "Há uma diferença de

qualidade entre espaços de deliberação e consulta que não pode ser subestimada", ainda que o

nível de decisões seja circunscrito ao âmbito no qual estas decisões são legítimas. Entretanto,

em muitas situações em que esteja presente apenas o caráter consultivo, também ocorre a par

tilha de poder:

(...) parece razoável assumir que variadas formas de relação estabelecidas entre a

sociedade e o Estado, embora não signifiquem participar de modo direto de deci

sões, correspondem a processos que, por tornarem o Estado mais permeável à con

quista de direitos, podem ser entendidos, em sentido amplo, como momentos de par

tilha de poder. São os casos, por exemplo, de audiências públicas democráticas ou

processos de consulta ou fiscalização sobre ações de governo em canais formais,

em reuniões ou assembléias em bairros e entidades, com a presença de um repre

sentante do governo. Em geral, o resultado é que o prefeito e seus auxiliares tendem

a assumir, nestes espaços, compromissos públicosjunto à população. (Daniel, 1994,

p. 30)

É necessário levar em conta que os governantes locais são eleitos periodicamente a

partir de disputas em tomo de propostas/projetos diferenciados para os municípios. A legiti

midade dos eleitos impõe-lhes o dever de conduzir o governo local. Portanto, mesmo que a
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divisão do poder com a sociedade seja permitida e recomendada, ou, em alguns casos, até

obrigatória, não se pode esperar que o governo local delegue todo o processo decisório para a

sociedade.

Raichelis (2000) afirma que o caráter deliberativo dos conselhos da década de 90 é a

novidade em relação aos conselhos anteriores. Segundo ela, é preciso aprofundar o debate

sobre o caráter deliberativo, já que não é a existência dos conselhos que incomoda os gover

nos, mas sim a natureza de suas atribuições, o caráter deliberativo garantido legalmente. Paz

(2000, p. 59) também aborda esta questão, ao afirmar que "a visão de que os conselhos devem

ser consultivos é defendida desde a campanha eleitoral da primeira gestão FHC e no programa

de governo atual Avança Brasil".

Soares e Gondim (1998, p. 87-8) lembram que, segundo algumas análises, os conse

lhos, muitas vezes concebidos como um poder paralelo ao do Estado, tendem a esvaziar não

só o legislativo local, mas também o Executivo, já que este deve dividir o poder decisório

com os conselhos deliberativos. Pode ocorrer "uma perigosa confusão do interesse público

com interesses privados ou corporativistas". Por outro lado, como mostra Bonfim (2000),

mesmo sendo deliberativos do ponto de vista da legislação, mesmo que os conselhos delibe

rem sobre recursos e programas a serem executados, o governo não necessariamente executa

estas deliberações.

Caccia-Bava (2001, p. 38-9) reforça que "o espaço e o tempo da deliberação são es

senciais pois é nesta ocasião que é possível passar de um simples agregado de opiniões para

construir um julgamento verdadeiramente cidadão", pois a deliberação é o "momento de ten

são que aponta no sentido da construção do interesse geral, ou do interesse público". Esse é

um processo que necessita de informações, de avaliações, de colaborações de especialistas e,

especialmente, diríamos, de argumentações diversas e contraditórias. Ainda conforme este

autor, constata-se, "na difícil aprendizagem da escuta dos conselhos de gestão, que o interesse

público é o resultado de uma negociação ascendente onde a deliberação constitui um processo

crucial".

A Lei Orgânica de Ijuí, como já vimos, estende o caráter deliberativo a todos os conse

lhos municipais. Entretanto, um detalhe chama atenção. No artigo 16, que trata das atribuições

da Câmara Municipal, no inciso XII lemos "XII - criar Conselhos de cooperação e assesso-

ramento governamental". Já no art. 59, que trata dos conselhos municipais, lemos que os

mesmos "são órgãos deliberativos de cooperação e assessoramento governamental e tem por

finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento
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em matérias de suas competências". Acontece que a redação original do artigo 59 na proposta

do relator era "são órgãos de cooperação e assessoramento governamental". A palavra "deli

berativos " foi acrescentada ao artigo 59, sem retorno ao artigo 16, que já estava aprovado.

A questão do caráter deliberativo dos conselhos, em Ijuí, constituiu-se numa das prin

cipais polêmicas no processo da constituinte municipal, nos anos de 1989 e 1990. Vejamos o

relato de uma das entrevistadas:

(...) deu todo aquele movimento na câmara, uma coisa fantástica aquilo lá, nunca

mais na vida eu vou ver um negócio assim. Quando, anterior à lei 8.142 estava sen

do elaborada a lei orgânica e a lei orgânica propunha conselhos consultivos, e a

comissão da saúde na época vai propor o conselho deliberativo (...). E a gente vai e

leva a proposta por escrito, redigida lá, de emenda à Lei Orgânica, através do ve

reador.... acho que foi o Dirceu Gregório, na época (...), porque nós não podíamos

apresentar a emenda (...) O Neri não aceitou nossa sugestão, e aí o que acontece?

Aí vem um enfrentamento violento: porque um grupo pequeno - tinha sete vereado

res que concordavam com o caráter deliberativo e o relator era contra. O prefeito,

característica dele, ficou em cima do muro. Ele não é... ele é contra. Nós sabíamos

que ele era contra, mas ele não abria que era contra; a gente começa fornecer (...)

um mundo de material para eles lá, um monte de papel. Falava com um, falava com

outro. Era um deboche: eu não entendo essas letrinhas aí, tu não queres ler pra

mim? Sabe, aquela coisa assim... e aí eles iam ter que votar essa emenda, a emenda

do caráter deliberativo do conselho. O que acontece? A gente sentia que ia perder.

Então, o que a comissão de saúdefez? A comissão de saúde (...) reúne a Assembléia

Geral [da então CIMS - Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, em fun

cionamento desde 83] (...). Eles estavam votando a Lei orgânica assim: eles passa

ram lá o artigo, esse artigo que ia ser votado do Conselho Municipal de Saúde, era

56, eles pararam na noite anterior no 55, não era 52, tinha dois artigos antes. Então

o que a gente faz, eles iam pegar nós de calça curta. O pessoal sai do seniço às 6

horas, chegava lá, começava 15 para às 6 e a gente faz uma assembléia e convoca

todo mundo para sair do serviço e irpra lá. A gente fez uma vaquinha, comprou pão

e salsicha e fizemos cachorro-quente lá na câmara, na cozinha, tinha quinhentas

pessoas lá dentro, lotou, mas lotou mesmo. (...) uma coisa fantástica. Com cartazes,

tudo. (...) Lotou a câmara, tinha medo até que caísse lá do alto, uma época balan

çava. Cheio de cartazes, pedindo aquela coisa toda. O que os caras fazem? Eles

simplesmente começam atrasados (...) atrasado, eles pegavam uma palavrinha e fi

cavam óh, tempão parado, e se reuniam escondido, e voltavam, e se reuniam escon

dido, resumindo, já fazia uma hora e meia que a gente tava lá, e o pessoal começou

a se irritar, começou a reclamar, começou a gritar, começou a vaiar. Aí o Júlio

Magalhães, presidente da câmara, disse assim: se não ficasse em silêncio ia manda

evacuar o plenário. E aí o pessoal não queria porque chega num ponto lá, come

mos, foi um picnicão, mas nós estávamos assim, ó, o Gustavo, Carlos Alberto, eu, a

Eloísa, era assim os que ficavam ali tentando controlar eles. Aí o que acontece, ele

manda ligar para a brigada. Quando ele mandou ligar pra brigada, pra mim foi a

coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Nós pegamos, eu e mais um grupo duns

seis, nós fomos numa sala e fizemos cartaz assim: silêncio; silêncio; silêncio, senão

vamos ter que ir embora. Vocês vão ter que ir embora, vocês vão ter que ir embora

e grudamos o cartaz na frente daquelas cestinhas de todas as pessoas. E pedíamos:

por favor, eles vão tira nós daqui e eles vão fazer o que querem, nós... agora o que

interessa não é ser melhor, interessa é ganhar deles e ganhar deles, tem que equili

brar aqui. Todo mundo sentou, todo mundo baixou os cartazes e nunca vi um silên

cio tão profundo como aquele, tu não escutava uma palavra. Então, foi um ato cívi

co, porque, às vezes, as pessoas perguntam o que é civismo, aquele foi, né. Porque

naquele momento não interessava que eu tava cansada, que eu vim do meu ser~viço,

que eles estavam debochando (...) eles votaram às 11 horas da noite daquele dia.

(...) Votaram com 2 votos contrários. Aí votaram e aí foi todo mundo embora, tinha

o ônibus para levar eles. Foi uma movimentação (...)Aí nós fomos embora, né, e aí
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acabou. (...) Mas eles votaram de medo... (...) se o povo soubesse a força que tem,

ninguém fazia com o país o que faz, porque elesficaram com medo do que viram ali

na frente.(...) Porque todo mundo que estava ali queria voltar [os vereadores que

desejam se reeleger na próxima eleição]. Tudo bem. Só que a Lei Orgânica tem 2"

turno, e nós tivemos 2 votos contra, ele [o Néri, relator] saiu chorando de lá. (...)

tudo isso que a gentefez pra botar uma palavrinha. Não era nem um percentual, era

uma palavrinha. (Jussara, atual secretária executiva do Conselho de Saúde -fun

cionária concursada; ex-secretária Municipal de Saúde; ex-vereadora; líder comu

nitária)

Na votação em segundo turno houve tentativa de votar emenda que voltava a retirar o

caráter deliberativo dos Conselhos, emenda proposta pelo relator derrotado no primeiro turno.

Nova movimentação mantém o caráter deliberativo dos conselhos. O relato acima mostra que

a sociedade civil teve participação ativa no processo da constituinte, lutando para incorporar

conquistas julgadas fundamentais. Neste caso, houve mobilização e, principalmente,

argumentação na defesa das posições políticas, o que revela a existência da cidadania

interativa e deliberativa.

O atual prefeito de Ijuí (gestão 2001-2004), que também era prefeito na gestão que i-

niciou a implementação dos conselhos municipais em Ijuí (gestão 1989-1992), apesar de enfa

tizar a valorização da participação e afirmar que quando se acredita na participação o seu ca

ráter (deliberativo ou opinativo) não importa, também demonstra uma posição clara no senti

do de defender o caráter apenas opinativo, cooperativo ou consultivo dos conselhos, enfati

zando que os conselhos não podem substituir os gestores:

(...) hoje nós temos uma informação, da DPM [Delegações de Prefeituras Munici

pais - instituição de assessoria jurídico-administrativa a municípios], que os Con

selhos não podem substituir os gestores. Eles devem ter caráter auxiliar ou opinati

vo, e não deliberativo.E veja só, quando você acredita na participação, valoriza a

participação, não importa até o caráter, porque o Conselho Distrital (...) era opina

tivo, não tinha caráter deliberativo, quer dizer que vai fazer, então o prefeito é o-

brigado a fazer porque o Conselho decidiu. Até porque o deliberativo nos Conse

lhos realmente não cabe. Não pode. Na Saúde isso aí está acontecendo ainda hoje,

eles têm, assim, um poder mais forte, de decisão, porque há verbas especificas, de

terminadas previamente para isso.(...) . O FUNDEF é maisfiscalizador. Agora o da

Saúde trabalha com verbas específicas, então determina aqui, determina ali, mas

não pode de forma alguma se sobrepor ao gestor, que é o responsável pela aplica

ção de recursos. No momento em que o Tribunal ou alguém te chama pra responder

por um encaminhamento de recursos, você não vai poder buscar o Conselho pra

responder por isso. (...)

O prefeito da gestão 1997-2000, também se posiciona a respeito, invocando a Lei de

Responsabilidade Fiscal para defender o monopólio do Executivo no processo decisório (pre

feito e secretários devem ter bom senso para aproveitar as sugestões dos conselhos desde que

não ofendam a lei), admitindo aos Conselhos o papel de sugerir, incentivar:

Veja bem, como é que tu vai ser deliberativo, deliberar, definir, não é..., na medida

em que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veta um monte de coisas, nè, eu posso

fazer tal obra, mas eu tenho que fazer por aqui, o Conselho me determina que eu te-
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nho que ir por aqui, por aqui eu não posso, eu tô pisando sobre a Lei, então tem du

as coisas, o Conselho precisa ser um órgão incentivador, um órgão que sugere, e o

prefeito e os secretários tem que ter o bom senso, não é, de entender as razões e os

motivos, não é, e optar por aquela decisão que é até uma coisa mais inteligente. Se

eu vou contra a decisão do Conselho, o que vai acontecer, a culpa é toda minha, eu

vou ser culpado direto, né, então me parece que por aí a coisa caminha. O Conse

lho, até o de Saúde pode ser um deliberativo, até o de Educação de repente, mas de

um modo geral...

Já o prefeito da gestão 1993-1996, advogado de profissão, ao ser questionado sobre

sua posição quanto ao fato dos conselhos em Ijuí serem deliberativos, respondeu "devia ser,

mas isso é só no papel". Além do mais, parece não se incomodar com o caráter deliberativo,

porque a decisão só tem validade se não afronta a lei:

(...) isso é uma questão de jogo de palavras, entendeu. Na realidade, Sérgio, o que

importa na deliberação de um conselho é se a lei ampara ou não aquela decisão, ele

não pode determinar, vamos dizer... [o conselho] determinou ao prefeito tomar uma

atitude, ou tomar uma decisão ilegal, porque o que rege a administração pública

[são] aqueles princípios da Constituição, (...) a legalidade, moralidade, impessoali

dade, publicidade, economicidade, aquele papo. Se o conselho determinar afora es

ses princípios, é ilegal, o prefeito não vai tomar a decisão, vai..., inclusive as deci

sões que o conselho tomar (...) tem que serfundamentado.

Os três prefeitos admitem, até certo ponto, pelo menos ao nível do discurso, o papel

deliberativo para o Conselho de Saúde, e talvez para os de Educação e os de Assistência Soci

al. Afinal, os conselhos são necessários para o repasse de verbas dos outros níveis de governo.

Entretanto, Teixeira (2000a, p. 94) alerta que não se deve encarar a questão da delibe

ração apenas pelo seu aspecto formal, pois "se não temos pressão social, obviamente o caráter

deliberativo não tem força e não se realiza". Mesmo quando os conselhos tomam decisões

compatíveis com os interesses da comunidade, estas só são executadas quando não contrariam

os interesses do governo ou do poder dominante.

Sem dúvida, a prática dos conselhos nos mostra que, mesmo sendo deliberativos, na

maioria das vezes o poder do conselho é relativizado, e, como coloca um ex-membro e ex-

presidente do COMUS, o conselho sabe disso, mas aceita essa condição pois precisa ter boas

relações com o poder público, já que depende de favores para garantir o seu funcionamento.

Essa questão aí (...) da dependência, digamos da benevolência, não sei se dá pra

chamar de benevolência mas as boas relações com a esfera pública, ela era mui

to...,(...) O deslocamento para os bairros, por exemplo, ou para o interior, pra fazer

algum acompanhamento, uma avaliação junto aos núcleos de atendimento, isso a-

cabou se conseguindo depois, que ia a secretária executiva, né, porque daí ela tinha

como obter isso [daí ela tinha acesso a carro] [mas dependia da disponibilidade]

Exatamente. E isso de certa forma, em muitas decisões, pesava, que às vezes, muitas

vezes não se endurecia pra usar o poder deliberativo, porque tinha que manter boas

relações. E eu confesso que isso era sempre uma coisa muito levantada pelo pesso

al, principalmente os mais moderados "vamos com calma, porque se nós bate de

frente, isso vai nos criar depois... ", né. E aí eu entraria justamente nessa questão de

poder deliberativo, né, o deliberativo ali, ele não é exatamente um deliberativo, eu
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acho que nunca em nenhum momento, por mais que às vezes havia assim uns radi-

calismos, mas sempre o pessoal acabava depois tentando analisar um pouco essa

questão. Só pra dar um exemplo, na abertura do Posto de Saúde do bairro Glória.

Foifeito todo um planejamento de distribuição da rede de saúde do município, pelo

Conselho junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Mas lá pelas tantas a prefei

tura decidiu colocar o...montar o ambulatório pro Glória, por quê? Porque atrás

disso estava o Boranga [figura tradicional do brizolismo clientelista importante em

momentos eleitorais do PDT local], que era o representante [presidente da Associa

ção do Bairro] do Glória, né, e ele articulou isso e foi... "não, vamofazê", né, (...)

antes dessa [nas prioridades definidas pelo Conselho] tinha uma área que tava des

coberta bem mais do que o Glória, que era lá em cima perto do quartel, aquela re

gião ali. O que é que aconteceu? A prefeitura decidiu fazer, o Conselho discutiu,

discutiu e queria se posicionar contra numa reunião... nós levamos para discutir

com o Prefeito naquela época, e o prefeito disse que vai fazer... Que vai fazer, por

que tá definindo, que é um recurso que existe... não sei o que, pá pá pá, e até ele a-

legou que isso não era exatamente recurso da Saúde, que tinham lá..., e foi feito, e

daí depois veio a outra questão, né, que daí a prefeitura veio pra contratar o pesso

al do posto, e tinha que sair da verba da municipalização, daí...(...) E daí o que é

que deu, nós podíamos aqui perfeitamente ter dito "olha, não tem, porque você

não... ", mas tudo bem, a estrutura do prédio tava pronta, então essas questões eram

muito presentes... quer dizer, é deliberativo mas não tem força.

O atual presidente do COMRURAL lembra de movimento em nível estadual para a

criação de conselhos gestores de agricultura nos municípios, com apoio da Secretaria Estadual

de Agricultura.

...a Secretaria da Agricultura estimulava a criação dos Conselhos, né... junto com a

FAMURS [Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul], e às

vezes levava para discussão a proposta que o conselho deveria ser consultivo e não

deliberativo. (...) e até foi colocado isso pro Schirmer [então Secretário Estadual da

Agricultura] como um argumento, se eles tem caráter deliberativo, eles quase que

não passam na prática de consultivo, né, e sefor consultivo, então perderia toda...

O vereador Piaia (PcdoB) lembra que o COMRURAL era definido na lei como con

sultivo, o que posteriormente foi modificado, passando para deliberativo:

Deliberativo, claro que num caso diferente do que é a Saúde, que a Saúde delibera

sobre todas as questões financeiras da Secretaria, no caso do Conselho [COMRU

RAL] ele é deliberativo, no sentido de deliberar política e também deliberar a apli

cação dos recursos do Fundo [fundo rotativo de apoio ao pequeno agricultor]. Esse

sim, esse sim ele delibera aonde vai e como faz.

Também o atual Secretário Municipal da Fazenda - um dos responsáveis pela implan

tação dos Conselhos em 1991 e 1992, quando ocupava a Secretaria do Planejamento - questi

onado sobre resistências dos componentes do Executivo no processo de implantação, afirma:

A única resistência que existia, Sérgio, era com alguns Conselhos que eram deno

minados Conselhos deliberativos. Ali deu alguns conflitos porque de vez em quando

uma decisão do Conselho conflitava com políticas ou até...

Das leis de criação dos Conselhos, em sua maioria de 1991 e 1992, nem todas fazem

referência explícita ao caráter deliberativo dos mesmos. Entretanto, na definição de suas atri

buições este caráter estava muitas vezes implícito. Além disso, como já vimos, a Lei Orgânica

garante o caráter deliberativo a todos os conselhos.
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A lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, de 1991, explicita em seu artigo 1"

o caráter deliberativo do mesmo: "fica criado o Conselho Municipal de Saúde (COMUS) em

caráter permanente e deliberativo'", seguindo, portanto, o texto da própria Lei Orgânica, (gri-

fos nossos)

Também a lei de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles

cente - COMDICA, define em seu artigo 3o: "fica criado (...) como órgão deliberativo e con

trolador e de cooperação governamental, com a finalidade de auxiliar a Administração na ori

entação, deliberação e controle de matéria de sua competência", (grifos nossos)

A lei que criou o Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente - CONSEMA, em

1991, não fazia referência explícita ao caráter deliberativo. Em maio de 1998, através da LM

3.443, é instituído o Código do Meio Ambiente do Município de Ijuí e criado o Fundo Muni

cipal do Meio Ambiente. Nessa lei, em seu artigo 47, lemos: "O Conselho Municipal de E-

nergia e Meio Ambiente (...) torna-se, por efeito desta Lei, um Conselho Deliberativo'". Em

outubro do mesmo ano, a Câmara de Vereadores promulga a LM 3.476, que, após rejeição de

veto do Executivo, acresce parágrafo único ao artigo Io da LM 2.659 em que explicita que "o

Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente será deliberativo'". (grifos nossos).

O atual prefeito reafirma polêmica sobre a questão do caráter deliberativo dos conse

lhos:

(...) a Lei Orgânica diz que os Conselhos são deliberativos. A Lei Orgânica nossa.

Vamos ter que modificar isso. (...) a Lei Orgânica é que, segundo nós consultamos

(...), não pode conter sobre deliberativo. Conselho deve ser cooperativo.

A consulta a que se refere o Prefeito foi feita pelo Secretário Municipal de Planeja

mento, que perguntava ao órgão consultor se o Conselho Municipal de Saúde, por ser órgão

deliberativo conforme a lei, definindo investimentos e outras despesas, era responsável solidá

rio e como ficaria a responsabilização desse órgão. Da resposta a esta consulta, destacamos:

O Conselho de Saúde, assim como os demais conselhos municipais, não passa de

um órgão de assessor■amento, não sendo possível, portanto, atribuir-lhe competên

cias administrativas, como a definição de investimentos e despesas realizados com

recursos públicos. Existindo, por\>entura, previsão em contrário na legislação muni

cipal, deve ser providenciada sua modificação, passando-se essas atribuições - de

cisão e autorização de gastos com recursos públicos vinculados à saúde - ao Secre

tário da Saúde ou da Fazenda.

Assim, não sendo viável estipular ao Conselho de Saúde a competência para defi

nir investimentos e despesas, não há que se falar em responsabilidade solidária de

seus integrantes na aplicação dos recursos públicos da saúde.

Neste particular, cabe anotar-se que as competências sugeridas pelo Conselho Na

cional de Saúde na Resolução n" 33-92, para os respectivos Conselhos Estaduais e

Municipais, devem, necessariamente, ser interpretadas como de caráter meramente

opinativo. (grifos nossos)
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Com base nestas considerações, alguns integrantes do governo propuseram (no corren

te ano) estudos pela Procuradoria Geral do Município visando à possibilidade de encaminha

mento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade com relação ao artigo 59 da Lei Orgâni

ca, ou então, negociar com o legislativo uma emenda à Lei Orgânica, adequando a redação a

esse entendimento, ou seja, de que os conselhos são meros órgãos de assessoramento e coope

ração governamental, sendo seu caráter consultivo e opinativo, mas em hipótese nenhuma

deliberativo. O atual prefeito, entretanto, apesar dos problemas enfrentados, afirma que não

haverá este encaminhamento.

O caráter deliberativo parece estar se transformando num calcanhar de aquiles dos

conselhos. E isto ocorre em todos os níveis governamentais. Recentemente, o Conselho Esta

dual de Saúde normatizou a criação de Conselhos Gestores Deliberativos em cada Hospital

gaúcho que recebesse verbas públicas, dentro do processo de municipalização da saúde. A

resolução do Conselho Estadual foi aceita pela Secretaria Estadual da Saúde em julho, vincu

lando o repasse de verbas do Programa Saúde Solidária 2001 à existência dos conselhos ges

tores. Diante disso, os 239 hospitais filantrópicos do Estado ingressaram com pedido de limi

nar no Tribunal de Justiça. A imposição dos conselhos gestores foi considerada uma ingerên

cia administrativa em instituições de direito privado, mesmo que públicas não-estatais ou fi

lantrópicas e ainda que recebam recurso público para atendimento do SUS. Mas também os

conselhos municipais de saúde assumiram uma posição contrária aos conselhos gestores, pois

consideram que os mesmos retiram poder que já é dos conselhos municipais, uma vez que na

proposta sequer o conselho municipal era citado nem teria participação naqueles conselhos

gestores. A eficácia da resolução está suspensa até julgamento do mérito. Há indicações de

que o Conselho Estadual modificaria a resolução, alterando o caráter deliberativo destes con

selhos, transformando-os numa espécie de câmaras vinculadas aos conselhos municipais de

saúde:

o Conselho Municipal de Saúde, qualquer Conselho Municipal de Saúde tem cará

ter deliberativo, é ele que tem quefiscalizar e acompanhar. Seficam inventando ou

tras coisa, querem inventar Conselho Deliberativo não sei da onde, Conse

lho...[referia-se aos conselhos gestores deliberativos de hospitais, impostos pelo

Conselho Estadual de Saúde] o que é isso? E dizer que esse conselho que tá aí não

tem... você não respeita ele, que ele não assume o papel dele, que tem que inventar

mais uma outra coisa porque esse não está dando certo. Se a coisa tá fraca nessa

estrutura, vamos melhorar essa, não vamos inventar uma outra que seja semelhante,

por outro lado o Conselho [municipal] é assim : ele pode deliberar. (Jussara)

(...) o meu pensamento, que eu entendo dos Conselhos, Conselho delibe

ra...Conselho gestor deliberativo, isso dá poder de fazer e desfazer e eu acho um

desrespeito de que se crie um Conselho para fiscalizar os hospitais, Hospital de Ca

ridade, Hospital Bom Pastor, quando já se tem o Conselho COMUS, que é o Conse

lho da Saúde, que já faz esse trabalho, isso coloca uma dúvida a respeito do CO-



16

MUS, duvidando da capacidade do COMUS, e eu acho assim que não seria neces

sário, ou então que esse Conselho saia... seja pegado os conselheiros do Conselho

daqui (...) eu acho que aí a coisa poderá funcionar, é um pensamento meu, a suges

tão minha, até por saber, por ter certeza o que significa um Conselho gestor delibe

rativo (...)(Ênio, líder comunitário, representante do CBI no COMUS)

(...) nós temos o terceiro ou quarto melhor hospital do estado do Rio Grande do Sul,

então eu creio que se esse hospital cresceu tanto e hoje nós temos uma aparelhagem

muito boa, aonde o hospital está atendendo mais ou menos setenta municípios, eu

creio que, porque teve pessoas competentes ali dentro. Tem uma administração, um

gerenciamento competente, que não há necessidade de se criar um Conselho lá den

tro do hospital para administrar, para intervir nas coisas, nessa parte eu acho erra

do. Agora, eu creio, por exemplo, na Secretaria da Saúde é necessário que seja de

liberativo, por quê? Porque ali nós temos lidando com verba pública, aonde estão

os políticos, por exemplo, o nosso Secretário de Saúde é um vereador, a maioria dos

que movimentam, lidam com a verba, com o dinheiro, são os funcionários da prefei

tura, então é totalmente diferente, você sabe que tem que ser fiscalizado. Claro, o

Hospital tem que ser fiscalizado também, mas o Conselho da Saúde faz essa fiscali

zação, tem poderpara isso, nós temo poder pra chegar lá no hospital agora e pedir,

exigir para ver as nota de tal e tal coisa (...) já existe esse poder, se muitos não fa

zem...né, mas eu acho que até podemos começar a agilizar melhor esse trabalho de

fiscalização. (Ênio)

5.3.4- A autonomia dos conselhos

Outra questão, que constantemente é levantada por conselheiros e estudiosos e que

tem sido tema de seminários e congressos ou foros pennanentes de discussão da participação

popular, diz respeito à autonomia dos conselhos municipais, e esta envolve diversas questões:

infra-estrutura, recursos financeiros, autonomia administrativa. A infra-estrutura refere-se a

espaços próprios para o funcionamento dos conselhos: o funcionamento das secretarias, das

reuniões de diretorias, das reuniões das plenárias dos conselhos - que idealmente devem ser

públicas, e por isso devem acontecer em espaços que permitam a participação dos cidadãos.

Refere-se também à necessidade de móveis e utensílios, como computadores, telefones, ar

quivos, acesso à internet e material de consumo e de expediente. A autonomia financeira refe

re-se à existência de dotação orçamentária específica, com poder de ordenamento de despesas,

para viabilizar a utilização de diversos serviços, como aquisição de passagens para desloca

mentos, participação em eventos e foros diversos, utilização de meios de comunicação para

divulgação de editais de convocação de assembléias ou reuniões dos conselhos, publicação de

relatórios ou documentos. A autonomia administrativa se concretiza através da alocação de

funcionários e assessorias técnicas, preferentemente a partir de vagas específicas, ocupadas

mediante concurso público. Muitos conselheiros têm levantado também a necessidade de re

muneração, sob a forma áejeton, para os conselheiros representantes da sociedade civil, espe

cialmente os que integram conselhos que se reúnem regulannente uma vez por semana ou até
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mais vezes, além de exigirem dos conselheiros a elaboração de pareceres técnicos sobre de

mandas que provêm de órgãos da sociedade, como ocorre freqüentemente com os conselhos

de educação, em função do exercício de suas funções normativas.

Daniel (2000), ao abordar a questão da autonomia dos conselhos, aponta para uma di

ferença entre autonomia em relação ao governo e autonomia em relação ao Estado. Segundo

ele, os conselhos são espaços de interesse entre o Estado e a comunidade. De acordo com

essa análise, os conselhos são parte do Estado e, nessa condição, não podem ser totalmente

autônomos em relação ao Estado, devem, entretanto, ser autônomos em relação ao governo,

pois Estado não é sinônimo de Governo. E a autonomia em relação ao governo requer a ga

rantia da infra-estrutura, da manutenção e do funcionamento dos conselhos.

Muitos conselheiros têm dificuldade para participarem efetivamente dos conselhos.

Não existe auxílio de qualquer espécie, mesmo para conselheiros que necessitam se deslocar

do interior, com seus veículos próprios, muitas vezes tratores, para garantir sua participação.

Agora aí vem um detalhe também, né, os conselheiros todos são...é um trabalho vo

luntário praticamente, têm as entidades que liberam as pessoas, e o pessoal, diga

mos conselheiro do meio rural, né, nós não temos...a pessoa não tem nenhum tipo

de ajuda de custo que eu acho que é um problema, né, que isso passa pela questão

da organização comunitária, mas eu particularmente defendo que devia encontrar

mecanismos pra o poder público ressarcir pelo menos a despesa de passagem, de

deslocamento do pessoal, então tem que...que isso seria estruturar melhor.(...)

porque pra deliberar, não é só a reunião em si, mensal que vai acontecer com nos

so...do...do...do Conselho Agropecuário, né, mas pra deliberar vai ter toda uma ela

boração, uma análise disso, né, claro que aí é mais pra, quem sabe, pra diretoria

do Conselho, mas se você quer uma participação, digamos assim, mais da base, né,

sem dúvida nenhuma essa estruturação e... pensar alguma coisa de retribuição seria

bem, bem importante, né, até pra, digamos assim, tu ter uma...ter uma cobrança

maior, né, porque assim...quantas vezes a gente já sentiu a necessidade aí de convo

car os conselheiros, por exemplo, do meio rural "olha, tem algumas coisas aqui

pintando, vamos socializar entre nós e tal... ", né, eu tenho chamado., mas assim, o

pessoal vem ...mas... (Karlinski, presidente do COMRURAL)

No que se refere ao jeton, Daniel (2000, p. 130) posiciona-se contrariamente:

Falar de jeton é diferente de falar de estrutura física ou de auxílio para as pessoas

que não têm as condições mais básicas de deslocamento. Para a sociedade ser de

mocrática, ela precisa garantir que as pessoas tenham o direito de participar, mas

não pode obrigá-las ou induzi-las a participar. (...) Por isso eu não seria favorável

a essa idéia de jeton ou pagamento para a participação dos conselheiros da comu

nidade. A participação é voluntária. O que dá a tônica da participação da comuni

dade é o voluntariado.

Mas há posições noutra direção, como coloca Caccia-Bava (2001, p. 39), ao abordar as

idéias de Patrik Viveret:

E como a democracia necessita de tempo e financiamento, será necessário prever

recursos e oferecê-los aos cidadãos investidos da representação nos espaços públi

cos onde se decide a gestão municipal e as políticas públicas. Trata-se de criar uma

indenização cívica ou uma remuneração de cidadania para a democracia partici-
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pativa, da mesma forma como se criou a indenização parlamentar para viabilizar a

democracia representativa. Com isso se garante que a democracia não seja apenas

reservada àqueles que possuem tempo, dinheiro, conhecimento e relações que o ha

bilitem para tanto, (grifas nossos)

Vejamos como é tratada esta questão de remuneração/jeton de conselheiros em Ijuí.

Alguns depoimentos são significativos a esse respeito:

(...) acontece que a questão do jeton é uma faca de dois gumes e os conselhos não

estão aceitando, porque aí começa a disputa pelo poder (...) porque, de modo geral

no Estado do Rio Grande do Sul, não foi aceito que os conselheiros recebessem je-

ton, então se pensou em ter uma equipe fixa, funcionários, para dar apoio... asses-

soria técnica, como se diz. Esses receberiam e os conselheiros não. Só que aí, quer

dizer, essa assessoria técnica tem que dar conta das redações, das coisas todas e os

conselheiros só participam das reuniões, e é esse que é o problema... aí, em Porto

Alegre, não... em Porto Alegre pagajeton. Em porto Alegre os conselheiros do Con

selho Municipal ganham jeton por reunião participada, (...) mas, de modo geral,

[nos demais municípios do Estado] não foi aceito.(Antônia, ex-presidente e membro

do CMEI, ex- membro do Conselho Estadual de Educação)

O ex-prefeito da gestão 1997-2000 encontrou uma solução interessante para resolver

alguns problemas, remunerando a presidência do conselho com um cargo em comissão, ape

sar da lei de criação do conselho e seu regimento interno vedarem a participação de detentores

de cargos em comissão no conselho.

Tem que mudar a Lei. Eu, por exemplo, com a Dona Luíza, com ela eu fazia assim

ó, eu dei um CCpra ela, que ela é aposentada, né, eu dei um CCpra ela de assesso

ria, quatrocentos, quinhentos pila por aí, e ela fazia tempo integral, eu dei uma sala

lá, sala do Conselho, dei uma sala lá na secretaria, ela tinha telefone, papel, lápis,

caneta e ganhava um troco, né, então ela trabalhava de manhã e de tarde, direto lá,

então todos os assuntos que eu tinha dificuldade de entender ou queria ter certeza

de estarfazendo a coisa correta, eu, memorando interno pro Conselho, antes de en

viar pra Câmara projetos ou mesmo atendendo pedidos da Câmara, eu mandava

pro Conselho, "porque lá na escola tal tem um guri pelado e tem uma guria...",

mandava pro Conselho, "a Câmara tá me perguntando isso, qual é a resposta?",

ah, ela me mandava cada resposta maravilhosa, uma melhor que a outra, porque

ela ia lá na escola vê o que tava acontecendo, porque caiu, porque não caiu, porque

tem vaga, porque não tem vaga, então eu acho que o Conselho de Educação e o

Conselho de Saúde, aqueles membros ali, o presidente, secretário, por exemplo, eles

teriam que ter um ganho e teriam que ter diária, se for a Porto Alegre teriam que

ter material de expediente, eu dava tudo isso, né, mas não deforma legal, né, eu ti

rava lá diária pro seu Casarin e o Casarin cobria, digamos a viagem da dona Luí

za, porque era importante que ela estivesse em Porto Alegre, né. Mas enfim, eu acho

que deveria normalizar esses Conselhos que têm atuação mais direta com a admi

nistração, deveriam ter naturalmente, uma forma , não é, de terem algum ganho pra

se dedicar mais e melhor, e custos operacionais.

Ainda que neste caso específico, a decisão do Prefeito tenha sido tomada com conhe

cimento de todos os membros do Conselho (a justificativa dos conselheiros para concordar

com esta solução é que, na negativa por parte do Prefeito em lotar assessor técnico previsto

em lei, por inexistência de tal técnico e pela impossibilidade de abertura de vaga por concur

so, a conselheira-presidente passou a exercer tais atribuições em tempo integral e, nesta fun

ção, passou a ser remunerada), esta é uma situação que, sem dúvida, fragiliza o conselho e o



119

processo de participação da sociedade, colocando em risco a legitimidade das ações e deci

sões dos conselheiros. Por outro lado, podemos subentender na fala do prefeito, ainda que não

seja isto, que esta forma garantiu um relacionamento tranqüilo com o conselho, ou até uma

certa submissão do mesmo às demandas do executivo.

O ex-Prefeito também se mostra favorável à normatização de mecanismos que garan

tam uma maior autonomia aos conselhos (àqueles que têm uma atuação mais direta com a

administração, isto é, o de Educação e o de Saúde, basicamente). No entanto, nem se trata de

uma questão de normatização, pois de acordo com a tabela n° 05, dos 20 tipos de conselhos

em Ijuí, 70% têm previsão formal de dotação orçamentária em rubrica própria na Secretaria

com a qual o conselho tem mais afinidade ou vínculo. Ocorre que, na prática, não existe uma

dotação específica. Os conselhos dependem de negociação com os Secretários Municipais ou

com o Prefeito para obterem recursos para sua manutenção. Dependem, portanto, das boas

relações entre conselho ou presidente do conselho e secretário ou administração municipal. O

que falta é a operacionalização através dos instrumentos de gestão, como o orçamento, de

normas já existentes. Ou então, como no caso da concessão das diárias, o que se necessita é

uma lei específica que autorize o Executivo a repassar diárias para integrantes de conselhos

municipais criados por lei, ainda que os mesmos não sejam servidores municipais. Este tipo

de legislação existe em alguns municípios e, ao contrário do que afirmam muitos prefeitos,

não contradiz a recente Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é ilegal é a manobra utilizada:

um funcionário público ou um detentor de cargo em comissão recebe a diária e a repassa a

outro conselheiro. A este respeito, o CMEI encaminhou, recentemente, minuta de projeto de

lei ao Executivo, propondo mudanças na estrutura e composição do conselho, incluindo a pos

sibilidade de os conselheiros não servidores públicos municipais, poderem receber diárias

para cobertura de despesas em viagens para participar de congressos e encontros.

O atual presidente do CMEI mostra clareza em sua análise sobre a falta de autonomia

financeira e da dificuldade na infra-estrutura:

(...) eu vejo assim, enquanto a gente não tem um orçamento próprio, enquanto você

não tem verba disponível própria, isso é em toda ação política, não só do Conselho

(...) a gente cai (...) num certo engano. (...)O espaço aqui, por exemplo, para nós, é

limitado. E isso é uma das coisas que nós colocamos dentro do plano. A questão que

é... até esses dias não tínhamos nenhum computador, agora veio.(...)Participação e

decisão política, sem você decidir sobre como dispor os recursos para..., e aí você

tem um limite grande.

Mas ele vai mais além, mostrando que a falta de infra-estrutura também passa pela au

sência ou deficiência de informações, o que dificulta o papel dos conselhos na definição das

políticas públicas, limitando a ação política:
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(...) eu não sei quais são as crianças [que](...) nasceram ano passado em Ijuí, que

daqui a seis anos, cinco anos, vão ter que estar lá numa sala de aula, entende? En

tão quando você está na gestão pública, no serviço público, na educação e você não

tem esses dados, (...) não tem como checar essas coisas, você fica limitado. E como

é que a gente pode pensar uma política pública de Educação a curto, médio, longo

prazo, se a gente não está a par disso e não tem como acompanhar isso, isso fica

meio limitado. A gentefica (...) limitado na ação política (...).

O atual presidente da Câmara de Vereadores, líder comunitário que atuava em Associ

ação de Bairro e no Conselho de Bairros de Ijuí, afirma, demonstrando certa insegurança e

confusão, a respeito da autonomia financeira dos conselhos:

Eu vejo que...acho que se deveria conduzir mais isso aí realmente, e ter o ..., real

mente eles deviam ter hoje verbas, que o conselho realmente... sentam numa mesa,

não tem papel, leva a caneta e papel pega, se ali não tem, para por ali, né, se preci

sar ir representar num congresso ou numa sede do governo federal, estadual ou

mesmo lá em Brasília, de queforma que se faz um projeto ou traz um recurso, para

por ali, porque eles não têm .... discute ali mas não tem mais a força que é financei

ra. Então eu acho que deveria ter realmente uma rubrica para os Conselhos, né, pa

ra que realmente eles pudessem até ajudar na .... a alavancar o município, através

de...de...de viagens, que a gente vê aí como político, a gente vai em (sic) muitos

congressos (...) Mas é como eu disse, eles sentam na (sic) mesa e discutem eparam

por aí, né, eu sou favorável realmente que tenha uma rubrica para que possam re

almente auxiliar o município aí para que possa vir mais verba, porque a gente sabe

que existe muito dinheiro em Brasília, mas que falta também muitas pessoas pen

sando para irem buscar o dinheiro,... de que forma,... tentando.

5.3.5 - Mandato: forma de indicação, representatividade, revogabilidade

Teixeira (2000b, p. 105), adotando a conceituação de Bobbio, aborda o mandato impe

rativo, em que o representante se vincula aos representados e deles recebe instruções de como

agir, em contraposição ao mandato livre, no qual não existe tal vinculação. Para este autor, "a

imperatividade do mandato exige que as posições tomadas pelos representantes sejam objeto

de deliberação anterior pela organização ou órgãos representados e, sobretudo, que haja uma

constante prestação de contas e publicização das decisões e atos do Conselho". Cunill Grau

(1998, p. 143), por sua vez, ao abordar as condições que devem ser satisfeitas para garantir a

deliberação na elaboração de decisões políticas, afirma:

0.9 que enfrentam um processo deliberativo não podem dispor de um mandato impe

rativo outorgado por outros indivíduos. Devem dispor de liberdade, de tal forma

que seja possível, em princípio, a modificação das posições prévias, produto da

confrontação e discussão sobre as diversas perspectivas e valores. A deliberação

por si mesma supõe a possibilidade da persuasão normativa.

Outro ponto considerado crucial por este autor na questão do mandato dos conselhei

ros é a possibilidade da sua revogabilidade, entendendo que, "em relação às representações da

sociedade civil, o critério para a revogabilidade é o da legitimidade da escolha pelas bases
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das organizações, que tem de ser reafirmada por avaliações constantes da prática do represen

tante" (Teixeira, 2000b, p. 105). Quanto à representação governamental, mesmo que haja re

gras regimentais para a substituição, o critério básico é o da confiança do governo.

Cruz (2000) também aponta alguns aspectos relativos ao mandato e à representativi-

dade dos conselheiros. Um deles refere-se à indicação de funcionários públicos para represen

tar entidades dos usuários, ou a inclusão de entidades públicas no grupo representativo dos

usuários ou da sociedade civil, o que distorce a paridade exigida em lei para alguns desses

conselhos. Outra irregularidade apontada é a presença de vereadores na composição dos con

selhos26.

No município de Ijuí, de acordo com a tabela n° 04, que elaboramos a partir da análise

da legislação, documentos e depoimentos, verificamos que a indicação de representante por

parte do legislativo só ocorre em um dos conselhos (Conselho de Alimentação Escolar). O

poder legislativo está presente também no CODEMI, só que nesse caso o representante é o

próprio presidente da Câmara, que é membro nato deste conselho. Com referência ao CAE,

inclusive, a Mesa da Câmara tem indicado servidor do Legislativo e não detentor de cargo

eletivo.

Quanto à forma de escolha/indicação dos conselheiros, encontramos a seguinte situa

ção em Ijuí:

a) Indicação pelas entidades/instituições/segmentos: a lei define a participação no con

selho de um número significativo de entidades integrantes da sociedade civil. Na maioria dos

casos as entidades indicam seus representantes, que automaticamente são nomeados pelo pre

feito para exercerem o mandato previsto em lei. O número de conselheiros indicados dessa

forma representa 46% do total de conselheiros existentes em Ijuí.

b) Livre indicação pelo executivo, órgãos estatais ou concessionários ou permissioná-

rios de serviços públicos: esses conselheiros são indicados pelo governo (prefeito ou secreta

rias municipais), órgãos estaduais e federais ou ainda pelas empresas permissionários de ser

viços públicos. No total, este grupo representa 26% dos conselheiros, sendo que o governo

municipal é responsável pela indicação de 17,6%.

c) Eleição: quatro dos conselhos em Ijuí prevêem processos de escolha através de elei

ções. Em dois casos os eleitores são os moradores dos distritos ou comunidades do interior,

26 Cruz (2000) cita como exemplo estudo realizado pelo Cepam em parceria com o órgão regional da Secretaria

de Estado da Saúde de São Paulo, que concluiu que mais de 70% dos municípios da região de Osasco-SP apre

sentavam irregularidades quanto à composição e representatividade dos conselhos de saúde.
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que escolhem entre candidatos da própria comunidade. Quanto ao conselho tutelar, a eleição é

no âmbito do município e podem votar todos os eleitores cadastrados, sendo a eleição coorde

nada pela justiça eleitoral. Já com referência ao COMUS, o colégio eleitoral é a assembléia

geral do COMUS, composta por representantes de todas as entidades cadastradas (hoje mais

de 120). Esquema semelhante ao COMUS era o do CONSEMA, que escolhia por eleição em

Assembléia das entidades cadastradas 4 membros do conselho entre candidatos indicados por

diversas entidades. Mudança na lei, por ocasião da discussão do Código Municipal de Meio

Ambiente, mudou o critério de escolha, passando estas vagas a ser ocupadas por representan

tes indicados diretamente por quatro entidades não governamentais do âmbito do meio ambi

ente. No total, considerando a estrutura dos antigos conselhos distritais, são indicados por

mecanismos de eleição 19,2% dos conselheiros. Se considerarmos os atuais conselhos comu

nitários (de funcionamento duvidoso), o percentual sobe para 46%.

d) Titulares do órgão máximo da entidade/órgão/instituição/poder: aplicada apenas no

caso do CODEMI, esta forma de composição do conselho indica 8,6% dos conselheiros.

e) Livre indicação pelo poder legislativo: ocorre apenas em relação ao CAE, em que o

legislativo tem indicado um funcionário lotado na Câmara de Vereadores (corresponde a 0,3%

dos conselheiros).

Dos 20 tipos de conselhos, apenas 4 não têm previsão de perda de mandato. Os outros

16, correspondendo a 80% dos conselhos, possuem critérios definidos para a perda de man

dato, como quando ocorre ausência nas reuniões dos conselhos, variando de 2 a 3 consecuti

vas e 3 ou 4 intercaladas, sem justificativas consideradas aceitáveis pelo respectivo conselho.

Apenas três dos conselhos prevêem, além disso, possibilidade de perda de mandato quando

houver desrespeito ao regimento ou à prática de atos irregulares, ficando a cargo da plenária

do conselho, ou da assembléia geral, a decisão final quanto à perda do mandato.

Outro aspecto importante em relação ao mandato é a não coincidência com o mandato

dos prefeitos. Em Ijuí não existe esta coincidência em nenhum deles, o que amplia as chances

de uma maior continuidade dos programas e ações apreciados pelos conselhos, ainda que haja

indicação de novos conselheiros que representam o governo municipal e/ou os órgãos muni

cipais. Mesmo neste caso, os novos conselheiros são nomeados para concluir o mandato em

curso.
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5.3.6 - Regularidade de funcionamento

Muitos conselhos têm sido criados pelas administrações municipais de forma compul

sória, uma vez que sem a existência do conselho o município passa a ter dificuldades no re

passe de recursos, sejam recursos ordinários, sejam recursos vinculados a projetos específicos.

Quando a preocupação é apenas o cumprimento de uma exigência legal, os conselhos dificil

mente têm funcionamento regular. A própria indicação dos conselheiros, via de regra, é feita a

partir de pessoas indicadas pelo próprio executivo, e os conselhos acabam servindo apenas

como instrumento de homologação de decisões já previamente tomadas. Esse é o caso típico

em que a participação é vazia de significado, pois não possibilita o diálogo, a argumentação e

a interação.

No caso de Ijuí, como já vimos, as razões iniciais para a criação dos conselhos esta

vam ancoradas numa política ideológica de um governo e seu partido de sustentação. Além

disso, anteriormente apontamos a característica histórica de funcionamento de diversos conse

lhos em períodos muito anteriores à Constituição de 1988. Este aspecto inerente à cultura de

participação da comunidade transformou-se também em orientação na Lei Orgânica do Muni

cípio, que sugeriu a implantação de conselhos em quinze áreas além de incentivar a criação de

outros conselhos que se fizessem necessários.

Mesmo assim, por exemplo, o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS só

é criado em julho de 1995, bem depois de entrar em vigor a Lei Orgânica da Assistência Soci

al - LOAS em nível federal, de dezembro de 1993. O Regimento Interno do CMAS, define em

seu artigo 2o que o conselho é "a instância máxima de formulação, planejamento, acompa

nhamento e avaliação da política de assistência social no município, em cumprimento à Lei

Orgânica da Assistência Social - LOAS - n" 8.742, de 07/12/93". Além disso, este conselho

não era um dos quinze explicitamente previstos na Lei Orgânica do Município. Isto não signi

fica que este conselho não esteja funcionando regularmente, até porque, no caso, o Fundo

Municipal de Assistência Social - FMAS, é gerido pela Secretaria Municipal de Ação Comu

nitária, sob a orientação e controle do COMAS.

Mas em Ijuí, além dos conselhos em cascata, isto é, aqueles que são definidos por leis

federais e existem nos três níveis de governo, há muitos conselhos com características locais,

que não estão vinculados a nenhuma exigência de repasse de verbas.
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De acordo com o levantamento que efetuamos, conforme a tabela n° 06, dos 20 conse

lhos criados até 2000, 65% vem funcionando regularmente, enquanto que 10% funcionam de

forma irregular e os outros 25% não estão funcionando atualmente.

Dos conselhos que não funcionam, dois deles foram criados no final da gestão, respec

tivamente em setembro e outubro de 2000. O primeiro, o COMHAB, não chegou a ser insta

lado, nem regulamentado. Sua criação, já perto das eleições, conflita de certa forma, com atri

buições do CODEMI. A lei de criação do COMHAB não revoga o Fundo Municipal de De

senvolvimento Urbano e Habitação Popular, que aprecia, aprova ou rejeita e fiscaliza os pro

jetos a serem financiados pelo Fundo. Também não passa explicitamente estas atribuições ao

novo conselho. O outro conselho é o COMTRAT, também não instalado e não regulamenta

do, foi criado com as atribuições de discutir, calcular e aprovar os reajustes das tarifas de

transporte coletivo, organizar as linhas municipais, com itinerários e horários e acompanhar

e emitir parecer ao processo de concessão da exploração dos serviços te transporte coletivo

do município, entre outras. O objetivo, segundo foi possivel apurar, era regularizar uma situa

ção de final de mandato não resolvida até hoje: como havia vencido a concessão para a em

presa de transporte coletivo da cidade, era necessário o encaminhamento de novo processo

licitatório, que necessita ser apreciado pela Câmara de Vereadores. O Prefeito, mesmo em

desobediência à legislação, optou por renovar a concessão, incluindo aí a continuidade da

isenção do imposto sobre serviços - ISS, através de Decreto Executivo. Apenas após essa

decisão, foi encaminhada lei de criação do Conselho. Até hoje não foi resolvida a questão

relacionada à concessão da empresa de transporte coletivo. Como afirma um suplente de ve

reador: "eles não têm interesse, muitos são beneficiados com passagens, principalmente em

época de campanha política... ".

Os outros dois conselhos que não estão funcionando, são mais antigos. O COMIN-

DUS, criado e instalado em 1992, chegou a funcionar por algum período, como percebemos

de registros nas atas do CODEMI, apesar de não encontrarmos registros próprios do CO-

MINDUS. Este conselho, que enquadramos como corporativo, já que dos 19 conselheiros 10

são representantes de segmentos industriais, possui poderes para propor a política industrial e

de subsídios para o município, teve dificuldades em funcionar, especialmente pelo fato de os

representantes dos empresários "terem uma postura de cobrança exagerada ao município''1 no

sentido de obter subsídios de infra-estrutura e outros benefícios, como afirmam alguns entre

vistados:
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(...) o Conselho que talvez a gente mais encontrou dificuldades, era o Conselho do

Desenvolvimento Industrial. (...), era..., era..., ele era..., não na constituição dele,

mas no funcionamento e nas reuniões, até porque nesse, nós participávamos. A SE-

PLAN fazia parte desse Conselho. E ali a gente encontrava dificuldades, no sentido

de que, o pessoal participava mas, era pra atritar, do que incrementar, né, então, e

aí nós passamos, inclusive, para o Conselho Distrital [na verdade queria se referir

ao CODEMI] na época, a discussão dos distritos industriais. Era uma das..., das...,

Mas ele funcionou no nosso tempo, e depois eu acho que desapareceu, assim como

os outros, mas esse foi um que, eu me lembro que era muita..., muita..., muito atrito.

Pesquisador: Atrito em que sentido?

No sentido, que era um Conselho, que se preocupava mais em questionar, né, a

administração, eu me lembro que eles criticavam muito que o município era dono

da energia e fornecia pra eles uma energia de péssima qualidade, que o município

era responsável pela..., eu me lembro lá daquele [representante da empresa] RI-

DAMI, por exemplo. Ele vivia reclamando direto, ele era o representante da ACI

nesse Conselho. Ele era um Conselho que, ao invés de buscar o desenvolvimento in

dustrial, ele acabava sendo um Conselho de freio puxado. Era um Conselho que ao

invés de pensar pra frente, ele só encrencava, e aí desmotivava inclusive as próprias

reuniões. Eu me lembro que..., eu até acho que eu era o Secretário desse Conselho,

eu fazia as atas, e era puro choro aquelas atas, ao invés de ter assim prospecção,

né, e vê e ir atrás de cobrar melhor desempenho dos distritos industriais, então, o-

Iha... Foi uma das experiências que eu achei, ao menos na época dos Conselhos, um

dos piores deles...

Entre os conselhos com funcionamento irregular, encontram-se o CODEMI e os Con

selhos Distritais, que analisaremos mais detidamente no capítulo seguinte.

Os demais conselhos funcionam regularmente, apesar de, em muitas ocasiões, encon

trarem alguma dificuldade para reunir os membros, principalmente quando as decisões dos

conselhos não são implementadas pelos órgãos públicos, o que desestimula a participação,

como bem mostra um entrevistado:

Aí se fala que a agricultura é prioridade, importante e tal, mas eu senti assim uma

reação dos conselheiros, um pouco quando o Valdir diz "então pro ano que vem no

orçamento eu quero um milhão e meio de reais pra asfalto", então tá, asfalto é...,

mas é uma visão bastante urbana, claro o prefeito..., a demanda é tanta e os recur

sos são poucos, né, mas, se não melhorar, por exemplo, assim, a estrutura da Secre

taria [da Agricultura], os recursos aí pro Fundo [FUMAPRI] e tal, eu não sei, eu

acho que...há um certo desânimo nos próprios conselheiros. Até alguém diz assim

"não, no começo vai bem, o pessoal vai participar, vai se entusiasmar, mas depois

vai cansando ", daí nós até como diretoria do Conselho, eu, o Zanetti, o Francisco:

(...) "não, não vamos deixar cair... ", eu acho que... mas também não é tarefa fácil,

tem que ter alguma ação mais concreta de executar, senão acaba se esgotando

também, porque só conversa e conversa...(grifas nossos) (Karlinski, presidente do

COMRURAL).

O mesmo entrevistado aponta outras razões para a diminuição na participação, no en

volvimento dos conselheiros. Uma delas, apontada também por outros entrevistados, é a so

brecarga de envolvimento de alguns conselheiros, normalmente os coordenadores. Exemplifi

cando: o presidente do Conselho Distrital participa da reunião mensal do seu Conselho; con

voca e coordena também a assembléia de moradores do distrito; periodicamente era convoca

do para participar do fórum dos conselhos distritais juntamente com o Prefeito e os subprefei-
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tos dos distritos; um dos presidentes dos Conselhos Distritais era indicado como membro do

Conselho Municipal de Saúde, que se reúne semanalmente; além disso, a assembléia do CO-

MUS, que pode ser até mensal, requer a participação dos Conselhos Distritais; no COMRU-

RAL, os presidentes dos Conselhos Distritais (antes da mudança da lei) também eram mem

bros natos, o que significava mais uma reunião mensal; no CODEMI os conselhos distritais

também possuem um representante, também com reuniões mensais; a isso se juntam as audi

ências públicas e outros foros convocados pelo executivo ou pelo legislativo local, sem falar

do envolvimento em atividades vinculadas ao orçamento participativo estadual, que constitui

outra dinâmica organizativa que exige a participação da população organizada. Há necessida

de de uma revisão desses espaços, garantindo uma melhor articulação e integração, para evitar

que a sobrecarga leve ao desânimo e à inatividade ou à falta de efetividade e eficiência dos

conselhos.

porque o que tá acontecendo hoje, e essa é uma questão que nós vamos ter que ir

clareando um pouco, existe uma sobrecarga, é muita reunião, e com as mesmas pes

soas, então aquele líder que se destaca acaba assumindo tantas tarefas que não tá

dando mais conta do recado e tem uma boa parcela da população que até pra ir

numa reunião já tá sendo difícil, não sei porque cargas d'água mas acabou meio

que desanimando e tal (...) (Karlinski, presidente do COMRURAL)
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6 - Conselhos em ação

Neste capítulo vamos falar da atuação de alguns dos conselhos de Ijuí. Vamos, em

grande parte, deixar os conselhos falar, trazendo à tona as falas recentes das conver

sas/entrevistas feitas especialmente para esta pesquisa, as conversas/argumentações/intera

ções e decisões/ações registradas nos documentos dos conselhos, além das inten

ções/configurações formalizadas nas normas legais.

6.1 - Conselho de Desenvolvimento do Município de Ijuí - CODE

MI

O Conselho de Desenvolvimento do Município de Ijuí - CODEMI, foi concebido co

mo o grande conselho, o guarda-chuva dos demais conselhos municipais. Buscava a concreti

zação de três grandes objetivos: a) constituir-se como o conselho articulador das entidades e

demais conselhos municipais setoriais; b) propor diretrizes para a política municipal de de

senvolvimento integrado e harmônico do município; e c) acompanhar a implantação e o ge

renciamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Ijuí - PDDI. Portanto, o

CODEMI tinha um papel estratégico de fomento ao desenvolvimento municipal, um papel

político de articulador das mais diversas instâncias do município, buscando sua integração e

direcionando suas energias para o projeto de desenvolvimento. Possuía, por fim, um papel

técnico enquanto gestor do Plano Diretor do Município. A análise de seu funcionamento evi

dencia que ele não conseguiu desempenhar os dois primeiros papéis, concentrando-se no pa

pel técnico de gestor do PDDI, nos aspectos mais especificamente voltados à política urbana.

Os dois primeiros papéis constituíam-se, na verdade, numa tentativa de institucionalização do

Movimento pela Retomada do Desenvolvimento, que funcionava desde 1984. Conforme ana

lisamos no capítulo 3, este Movimento tem sido criticado por sua característica de colegiado

de notáveis.
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Estava presente no processo de criação do CODEMI a tentativa de institucionalização,

com ampliação, do Movimento pela Retomada do Desenvolvimento, como podemos perceber

pelas afirmações de alguns entrevistados:

F: (...) nós fizemos o Conselho maior de todos, o... O CODEMI, com os presidentes

de todos os Conselhos, mais o prefeito...

I: Mais o prefeito e entidades...

F: E presidentes das entidades, como COTRIJUI, UNIJU1, Hospital de Carida

de, (...)ACI...

I: Que eram aquelas entidades da retomada, né. (...) Elas entraram junto, junto

com os presidentes dos...

F: Dos Conselhos...

I: Dos Conselhos Municipais.

Pesquisador: O fato de ser constituído pelos notáveis, pelos presidentes... essa não

é a razão por não ter funcionado direito?

F: Não.(...) Porque como, como...Mas veja bem, a idéia do CODEMI era que as de

cisões quefossem tomadas por esse grande Conselho, estavam sendo tomadas pelas

instituições. Agora, que autonomia teria um representante para decidir alguma coi

sa no Conselho do Desenvolvimento de Ijuí, pela entidade dele, ele é um represen

tante, ele tem que consultar o presidente. Ele pode falar, encher o verbo,(...)O pre

sidente estando lá na hora das discussões, etc. ele tem a idéia formada do que é, en

tendeu? Se um representante for ele vai ter que passar por..., e se ele não for con

vincente para o presidente, nem entra em pauta nas discussões na reunião (...) da

entidade, quando é um representante. Eu não sei, né. Teoricamente, nós estamosfa

lando teoricamente (...) A gente pensou que os líderes, efetivamente, as lideranças,

presidente de Conselhos, presidente de entidades, substituiriam o grupo que fez a

retomada do desenvolvimento e continuariam trabalhando como... daquela forma.

I: Só numaforma mais ampla.

F: Sim mas é que nós procuramos todas as lideranças, entendeu? Por exemplo, nós

incluímos os bairros, os Conselhos Distritais,...

Pesquisador: Não, mas lá são representantes. Lá não eram os presidentes...

I: Não, os presidentes.

F: Todos eram presidentes...

Pesquisador: Também das Associações de Bairros?

I: Não. Do Conselho de Bairros de Ijuí.

F: Do CBI.

I: Representava todos os demais. (...)

Pesquisador: Então era essencialmente um Conselho representativo institucional.

I: Isto, isto.

F: E que também..., tinha sob responsabilidade dele as decisões sobre o Plano Di

retor.

I: Sim.

Pesquisador:: Pois é, essa seria a segunda coisa que eu diria que...

F: Que matou...
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/.• Viu, Sérgio? Na verdade o CODEMI virou a Câmara Setorial. Lembra? Tinha

duas Câmaras Setoriais. Uma era do Plano Diretor...

Pesquisador: Sim, só que essas Câmaras não tinham poder terminativo e por isso

elas acabavam...

I: Mas elas quefaziam os estudos...

F: (...) Em relação ao CODEMI, nós só soubemos do que está na constituição, por

que na realidade, (...)

I: E na intenção.

F: Da intenção. A intenção que se tinha.

O artigo 2o da LM n° 2.743, de 10/03/1992, que cria o CODEMI, define as seguintes

incumbências:

I - propor diretrizes para a política municipal de desenvolvimento integrado para o

Município;

II - promover a articulação entre as entidades e demais Conselhos Municipais Seto

riais, com vistas ao desenvolvimento econômico e social harmônico e integrado

no Município;

III - propor ações ao Poder Público Municipal, com vistas à promoção do desenvol

vimento econômico e social do Município e seus habitantes;

IV - promover o debate, estudos e avaliações de planos, programas, projetos e/ou a-

tividades direcionadas ao desenvolvimento econômico e social integrado do

Município, com vistas a compatibilizá-las com as diretrizes gerais de desenvol

vimento, estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Ijuí

-PDDI;

V - zelar pela execução e cumprimento das determinações do PDDI e demais Có

digos e Leis Municipais;

VI - acompanhar a implantação e o gerenciamento do PDDI, bem como apontar ao

Poder Público Municipal as necessárias revisões do Plano ao longo do tempo;

VII - exercer outras atividades necessárias à integração, entendimento e ao fomento

do desenvolvimento integrado e harmônico do Município.

O DE n° 1.798, de 04/04/1994, aprova o regimento interno do CODEMI, que, além de

reproduzir as atribuições da lei, acrescenta:

VIII - definir, mediante parecer técnico, as áreas e programas a serem atendidos com

os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, de Habitação

Popular e do Banco de Terras Municipais;

IX - deliberar, mediante parecer técnico, sobre a implantação de obras públicas ou

privadas que, pelas suas características, possam criar ou apresentar sobrecarga
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na capacidade instalada de infra-estrutura, interferir na qualidade ambiental,

apresentar riscos à segurança da população ou à preservação do Patrimônio

Histórico e Paisagístico;

X - dirimir dúvidas e deliberar, mediante parecer técnico da Secretaria Municipal

de Planejamento, sobre os casos omissos, da legislação urbanística;

XI - apreciar, emitindo parecer detalhado antes de serem encaminhadas à Câmara de

Vereadores, se for o caso, as propostas de atuação e operação conjuntas de que

trata esta Lei;

XII - apreciar, emitindo parecer detalhado antes de serem encaminhadas à Câmara de

Vereadores, as propostas de alteração do Plano Diretor e de legislação urbanís

tica, bem como a criação de áreas de interesse ou proteção especial e de expan

são da Zona Urbana I, de ocupação e urbanização prioritárias;

XIII - para os programas estabelecidos nesta Lei, o CODEMI deve assegurar a parti

cipação das entidades comunitárias e da população atingida na definição e so

lução das propostas encaminhadas.

A lei de criação define em seu artigo 8o que o orçamento anual da prefeitura consigna

rá recursos financeiros necessários à manutenção do Conselho, junto à Secretaria Municipal

de Planejamento. O regimento interno, ao tratar das competências do presidente do conselho,

define entre suas atribuições: solicitar à SEPLAN a previsão orçamentária para o exercício

(para manutenção e funcionamento do Conselho) e a autorização de despesas e pagamentos.

Portanto, no aspecto formal, o CODEMI gozava de ampla autonomia, além de constituir-se

em conselho de natureza deliberativa para um conjunto significativo de atribuições. Na práti

ca de seu funcionamento, entretanto, a trajetória do CODEMI é outra. Em nenhum orçamento

houve previsão específica para sua manutenção e em nenhuma ocasião o CODEMI, através de

seu presidente, exerceu o poder de autorizar despesas e pagamentos.

O CODEMI foi constituído com duas câmaras setoriais permanentes: a Câmara de De

senvolvimento Urbano e a Câmara de Serviços Especiais. Cada câmara era composta por três

conselheiros indicados pelo CODEMI e três representantes de entidades representativas do

setor, legalmente constituídas, por elas indicados. Podia ainda constituir outras câmaras seto

riais e comissões especiais de estudos e trabalhos. Às câmaras setoriais cabe realizar estudos e

análises sobre assuntos que envolvam sua especialidade e emitir parecer sobre matéria enca

minhada, para ser apreciado pelo CODEMI, ouvidos órgãos técnicos, quando necessário.
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Quanto à sua composição, o CODEMI está enquadrado no tipo de conselho sociedade-

governo ou autônomo (veja item 5.3.1), sendo integrado por:

a) Governo municipal (3 membros): Prefeito, Secretário Municipal de Planeja

mento e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;

b) Poder legislativo municipal (1 membro): Presidente da Câmara de Vereado

res;

c) Presidentes das seguintes entidades (4 membros): FIDENE, COTRIJUÍ, ACI,

HCI. (estes quatro integrantes, mais o prefeito e o presidente da Câmara de

Vereadores eram os integrantes do Movimento pela Retomada do Desenvol

vimento que teve atuação ativa na década de 80);

d) Presidentes dos conselhos municipais setoriais instituídos por lei e um repre

sentante dos presidentes dos conselhos distritais (20 membros);

e) Presidente do Conselho de Bairros de Ijuí - CBI (1 membro): instituição co

munitária autônoma, reconhecida pelo governo local e que ocupava o espaço

do que seria o conselho comunitário urbano (o CBI é a reunião dos 35 presi

dentes de associações de bairros, que ocupam o espaço do que seriam conse

lhos territoriais no meio urbano), à semelhança dos conselhos distritais no

meio rural;

f) Presidente da Fundação Cultural de Ijuí (1 membro): fundação pública que

ocupava o espaço do que seria o conselho municipal de cultura.

Assim, 20 dos 30 componentes deste conselho são os presidentes dos conselhos muni

cipais existentes. Apenas três dos componentes eram representantes diretos do governo local,

um do poder legislativo, 4 das entidades da elite local. Por outro lado, o conselho conta com a

presença de apenas um representante das organizações de base, o CBI. A presença de inte

grantes de movimentos sociais como sindicatos de trabalhadores, só se concretizava quando

estes ocupavam a condição de presidente de algum dos conselhos municipais.

O CODEMI, apesar de criado em março de 1992, só foi instalado em 16 de dezembro

de 1993, já no final do primeiro ano do novo governo municipal27. Na reunião deste dia, sob a

27 A justificativa maior é que de maio de 1992, até o final do mandato, o governo enfrentou sério problema no
município, decorrente da maior enchente de toda a história de Ijuí, deixando o mesmo em estado de emergência

e calamidade pública e exigindo do governo a concentração de todas as energias nas tarefas de recuperação de

estradas, pontes e pontilhões (mais de 200 destruídos), além da recuperação das duas usinas hidroelétricas muni

cipais, que ficaram completamente destruídas.
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presidência do Prefeito Municipal, foi dada posse aos conselheiros e, em seguida, procedida a

escolha do presidente e vice-presidente do CODEMI, ficando a presidência com o Secretário

Municipal de Planejamento e a vice-presidência com o presidente da ACI. Foi ainda constitu

ída comissão para elaboração do Regimento Interno, e, em seguida, o conselho apreciou e

aprovou diversas modificações no Plano Diretor. No primeiro ano de sua existência o CO

DEMI teve um funcionamento regular, realizando 14 reuniões, isto é, a reunião mensal ordi

nária além de 2 extraordinárias. Já em 1995, há registro de apenas 3 reuniões e, em 1996, de

apenas uma reunião. Na gestão seguinte, ocorre uma reunião em 1997, nenhuma em 1998,

duas em 1999 e duas em 2000.

Da leitura das atas e das afirmações em entrevistas podemos traçar a trajetória deste

conselho no primeiro ano de sua existência, período em que teve uma atuação mais regular.

Uma primeira constatação é que neste período houve realmente um esforço no sentido de

construção de um espaço de debate, discussão e encaminhamento de soluções com respeito ao

desenvolvimento do município, inclusive na tentativa de elaboração de um projeto mais estra

tégico e integral de desenvolvimento. Algumas referências aos documentos são importantes

para demonstrarmos isso, como, por exemplo, a definição do plano de trabalho e temas priori

tários para o ano de 1994:

(...) Frantz [presidente da FIDENE] fez uma ampla reflexão sobre a atitude alta

mente positiva do poder público municipal na instituição do CODEMI como fórum

municipal com todo o amparo legal para a tomada de decisões, [precisa] despertar

a consciência dos conselheiros(...) organizar e capacitar as pessoas... o poder pú

blico coloca os meios ao alcance da sociedade, as pessoas têm que ocupar este es

paço e ter uma atuação permanente (...) o Conselho Regional de Desenvolvimento

Noroeste Colonial vai elaborar um plano estratégico de desenvolvimento regional

que precisa de (...) integração entre os municípios.(...) Sugeriu a confecção de um

organograma dos espaços sociais de participação comunitária.

(...) Perondi [presidente do HCI] disse que o CODEMI é a oficialização do Movi

mento pela Retomada do Desenvolvimento de Ijuí, revestido hoje de todo o caráter

formal e legal, devendo inclusive gestionar outros conselhos ou entidades no sentido

de dinamizar o inter-relacionamento social.

(...) Luiza Porcher [presidente do CMEIJ solicitou cópias do Plano Diretor para

que todos possam estudá-lo.

Foram listados os seguintes temas como prioridade para o plano de trabalho: ener

gia; instalação de novas indústrias no distrito industrial de Ijuí; Educação - prepa

ração de técnicos a nível de 2"grau; saúde e agricultura.

O primeiro grande tema assumido foi a energia. O CODEMI convocou o Secretário

Municipal de Energia, que expôs os problemas do setor, sujeito inclusive à perda da conces

são, se o município não se adequasse em quatro meses às exigências do órgão normativo fede

ral do setor, o Departamento Nacional de Águas e Energia - DNAE (hoje ANEEL). Esta dis

cussão, já bastante antiga, passava pela decisão de transformar a Secretaria Municipal em au-



133

tarquia ou empresa de economia mista, como garantia de reinvestimento dos resultados gera

dos no próprio setor28. A discussão sobre a energia retornou nas quatro reuniões seguintes,

inclusive com um estudo elaborado pela Câmara de Desenvolvimento Urbano. A atenção da

da pelo CODEMI ao assunto, especialmente a posição firme de que o município deveria man

ter a concessão para geração e distribuição da energia, adequando-se nos aspectos jurídicos e

técnicos para tanto, foi importante nos encaminhamentos dados, que culminaram com a cria

ção da autarquia, o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, no final de 1994.

O segundo tema assumido com prioridade pelo CODEMI foi a discussão em torno

de um projeto de desenvolvimento global do município. Partindo da constatação reiterada de

um dos conselheiros de que o PDDI "é uma lei urbana, que precisamos refazê-la contemplan

do todos os aspectos para que de fato aconteça o desenvolvimento integrado (...) que a nossa

visão é urbana (...) que temos que terminar com as migrações que causam desorganização e

insegurança social" (Presidente da COTRIJUÍ, Ata n° 09 do CODEMI), o conselho passou a

aprofundar esta temática em duas direções: uma no sentido de aprofundar com a equipe técni

ca que coordenou a elaboração do PDDI, visando sua ampliação, e outra no sentido de apro

fundar e apoiar o trabalho desenvolvido na Coordenadoria de Agricultura da Secretaria Muni

cipal de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o COMRURAL, visando à elaboração

de uma política para o setor agropecuário.

De fato, a elaboração do PDDI foi embasada na necessidade de ordenação e desenvol

vimento urbanos, não contemplando todo o processo de planejamento municipal. Os encami

nhamentos foram no sentido de viabilizar a elaboração do Código de Meio Ambiente, com um

enfoque sustentável do ponto de vista econômico e ecológico, além da adequação do PDDI,

no sentido de promover a integração entre o rural e o urbano. O Código de Meio Ambiente foi

implantado somente em 1998, sendo sua elaboração coordenada pelo CONSEMA. Junto com

o Código foi criado também o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

A preocupação com o desenvolvimento do setor agropecuário teve encaminhamentos

mais ágeis. Com a participação ativa no CODEMI do Presidente do COMRURAL (que era o

Uma das dificuldades tem sido a postura da Câmara de Vereadores, uma vez que seu orçamento, um percentual

do orçamento global, sofreria redução a partir do momento em que o orçamento da secretaria de energia não

integraria mais o montante global sobre o qual incide o percentual. Além disso, enquanto secretaria, não havia

registro de custos com iluminação pública e energia consumida pelos prédios dos órgãos municipais, o que tam

bém era significativo em termos de valores que, transformando o setor em autarquia, passariam a ser devidos

pelo município. Finalmente, em dezembro de 1994, a Câmara aprovou a criação do Departamento Municipal de

Energia de Ijuí, com a desvinculação da receita do setor energético, o que criou sérias dificuldades à administra

ção municipal, que não estava devidamente preparada para a perda desta receita, correspondente a cerca de 1/3

do orçamento global, ocasionando atraso significativo nas folhas de pagamentos dos servidores, que passou a ser

uma constante por um bom período.
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Coordenador da Coordenadoria de Agropecuária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico), esta discussão passou a ser qualificada com a dinâmica já em curso no CO-

MRURAL, que vinha se estruturando há cerca de um ano, e que contaria, para o próximo e-

xercício, com previsão orçamentária para o Fundo Municipal de Apoio à Pequena Propriedade

Rural de Ijuí - FUMAPRI (veja item 6.2), que acabara de ser aprovado pela Câmara de Vere

adores. A discussão sobre a temática evoluiu rapidamente, tanto no âmbito do CODEMI como

do COMRURAL, para a criação da Secretaria Municipal da Agricultura, com o desmembra

mento da então Coordenadoria vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo

o CODEMI aprovado por unanimidade anteprojeto de lei que foi encaminhado ao Prefeito

para os trâmites legislativos.

O terceiro tema prioritário do plano de trabalho do CODEMI era o desenvolvimento

industrial. As discussões evoluíram a partir das definições sobre ampliação das áreas industri

ais. Convocado o Secretário de Desenvolvimento Econômico, após explanação e solicitação

de apoio para aquisição de novas áreas para a definição do 3o distrito industrial do município,

os conselheiros, após discussão, definiram que as deliberações sobre o assunto ficassem para a

reunião seguinte, remetendo a discussão, a pedido do presidente do COMINDUS, também

para este conselho, além de discutir a questão com a Associação Comercial e Industrial de Ijuí

- ACI. Deste processo resultou uma ampla análise pelos setores envolvidos, com relatórios

que foram apresentados no CODEMI e que subsidiaram a análise e decisões do mesmo, cujas

deliberações foram: Io - efetuar uma revisão de toda a legislação municipal a respeito da ques

tão de subsídios e apoios a empreendimentos industriais; 2o - indicação para a elaboração de

um Plano Diretor de Desenvolvimento Industrial; e 3o - a aquisição de áreas por parte do E-

xecutivo deve considerar as necessidades e normas previstas do PDDI e no Plano de Desen

volvimento Industrial proposto.

Paralelamente às discussões dos temas acima, o CODEMI esteve permanentemente

envolvido neste período com as decisões e adequações relativas ao PDDI. Esta problemática

absorvia boa parte das atenções do conselho e também da Câmara de Desenvolvimento Urba

no, que elaborava os estudos e pareceres sobre estas questões.

A partir de maio de 1995 o CODEMI deixou de funcionar com regularidade, voltando

a reunir-se novamente apenas em maio de 1996, para apreciar as mudanças propostas para o

PDDI, que foram aprovadas, e para realizar a escolha de Presidente e Vice-presidente para o

mandato seguinte. Não houve mais atividade neste ano, que foi também um ano eleitoral. É

necessário ter em conta que a gestão 93/96 apresentou algumas peculiaridades que fizeram
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com que se instalasse uma crise de governança e governabilidade, especialmente a partir de

1995. O Prefeito eleito em 1992 veio a falecer em 1994. Líder político importante e que já

havia sido prefeito na gestão de 1983 a 1988, houve uma desestabilização gradativa da equipe

do governo. O vice-prefeito que assumiu, por um período de quase um ano, conduziu a gestão

em nome do grande líder morto, mantendo a mesma equipe de secretários e assessores. Aos

poucos, isso não foi suficiente e, como não teve forças ou condições de negociação para im

plantar as mudanças necessárias, não conseguiu reverter o processo de desgaste, tornando-se,

como ele mesmo define, refém do processo, do partido, dos vereadores:

G: Por isso... mas aí que está o detalhe, como é que tu poderias tirar essa pressão

partidária pra escolha das pessoas, Sérgio.

Pesquisador: Não, eu até acho que tem que ouvir o partido, tem que...

G: Mas o partido não te permite, por exemplo,...[inaudível] vamos supor...eu tive

meus defeitos, tive pessoas ruins na administração, por pressão, eu me recordo que

quando eu queria mexer a Câmara me pressionava (...) porque o partido fi

ca...como é que nós vamos separar isso, eu não queria, mas me obrigavam a ser.

Somado a isso, este prefeito teve que viabilizar a desvinculação da receita do setor e-

nergético, como já vimos, o que fragilizou as finanças municipais, e aí a necessidade, de sub

meter-se, de certa forma, à pressão de grupos de vereadores. A sua relação com o CODEMI

também era conflituosa, ocasionando o seu afastamento do mesmo:

G: (...) Eu cansei de ser questionado violentamente, assim por conselheiros [refe

rindo-se ao CODEMI], de que lá no Plano Plurianual, lá no Plano do Orçamen

to...Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei de Orçamento Anual, eu tinha determi

nado projetos e não executava, está, e ele me fazia passar vergonha em público, en

tão o que é que acontecia, chegou o momento que eu não tinha recurso, eu...

Pesquisador: Não ia às reuniões.

G: Eu mandava representante. Porque eu não tinha nem argumento para contestar.

E uma verdade...

O resultado desse processo de decadência foi sentido nas urnas, com a vitória de can

didato de uma coligação sem expressão política no município, e o PDT, no governo há 14

anos, viu-se derrotado duplamente: como partido e, especialmente, pelo fato do candidato

derrotado ter sido o prefeito da primeira gestão pós-constituinte, articulador da dinâmica de

envolvimento da sociedade civil na gestão pública através da criação dos conselhos munici

pais.

A nova gestão, que assumiu em 1997, fez duas tentativas de reativar o CODEMI, am

bas frustrantes, que não passaram da primeira reunião, de instalação. A primeira foi em

22/04/97, primeiro ano de gestão, a segunda em 24/05/99, no terceiro ano de gestão. Entretan

to, como afirma o presidente daquele período, não existia credibilidade no governo para viabi

lizar o real funcionamento do conselho:
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J: (... )veja o caso do Conselho de Desenvolvimento, CODEMI, porque deixou de

funcionar..., eu organizei, fomos à reunião, uma, duas,... eu diria que sentia um vá

cuo, que se discutia com tanta fragilidade, uma certa inutilidade de reunir represen

tantes da comunidade pra discussão, fazer proposições que na minha avaliação não

seriam implementadas necessariamente. Eu acho que não é razoável de se reunir

daqui a pouco, não pelas pessoas mas pelo que representam, ACI, Unijuí, Coopera

tiva, Hospital, as maiores entidades do município pra sentar, discutir, fazer uma

série de proposições... que não seriam implementadas. Eu não tinha, não tenho ca

ra de pau, pra pedir pra essas entidades mandar seus representantes. Eu pessoal

mente não tinha discutido isso com o executivo, porque achei que não frutificava,

me recusei a esse papel, porque eu seria - todas as semanas - cobrado pelas entida

des, porque não se viabiliza, sei lá, posso ter falhado na decisão [inaudível] então

o CODEMI a rigor não funcionou, ou daqui a pouco se chega ao CODEMI com a

discussão de que rua nós vamos transformar em via pública preferencial, eu acho

que não tem que discutir isso com [inaudível], Eronita, com o Perondi [referindo-se

aos presidentes das entidades citadas acima] com eles a discussão é de políticas.

Mas tinha uma questão técnica eu diria, e essa tem que ser tratada por técnicos. Fi

car ouvindo opiniões que não são realizadas, não adianta eu [sic] ouvir esse pesso

al nem fazer eles perder tempo [inaudível]. (...) Sim, tem que fazer uma discussão,

mais do que...questões operacionais, ser o fórum da discussão, agora pra ser o fó

rum da discussão, aí eu retomo a questão: quem tem que puxar isso é o executivo

[refere-se ao prefeito], tem que ter legitimidade e respeitabilidade junto aos demais

agentes, porque tu não pode dizer isso quando um prefeito, uma prefeitura, tem um

contencioso com a Unijúí, por conta do asfalto, nê, tem um contencioso com o hos

pital, por conta de uma dívida de luz do hospital e uma dívida de repasse da prefei

tura para o hospital, com um contencioso que já não é tão financeiro, mas existe

com o ACI, tem uma guerra lá, claro, o prefeito (...) tem que ter respeitabilidade

junto aos vários agentes. (...) Agora se tem uma reunião do CODEMI e o prefeito

vai lá, abre a reunião e sai, pára, pára, o que é que eu tô fazendo aqui, eu vou bota

minha cara, se eu tivesse pretensões a ser candidato a vereador, poderia fazer um

grande barulho na vida da cidade... inventando nada. Na circunstância que referi a

alternativa era: ou eu saio, ou eu saio, né, não tem muitas alternativas, e o CODE

MI se defronta com essa dificuldade. O Ortiz não tinha essa compreensão ou acha

va que "bom, ele sabe, ele faz, ele acontece", né, isso era reconhecido como uma

característica pelos demais. Esse contencioso deslegitimava o próprio Ortiz, a expe

riência anterior quefalava, não, não era propício, né, era uma coisa que sempre me

chamou atenção, o Ortiz abre a reunião [mas] não fica na reunião.(...) Como é que

tu vai valorizar um Conselho, o principal não tá ali e no segundo que vai, você tem

um pouco de autocrítica, pelo menos é a minha opinião, eu acho que...porque que

eu vou botar minha cara, se eu tô deslegitimado pelo chefe (...).

No ano de 2000, já em período eleitoral, o PMDB, partido que ocupava a Secretaria de

Planejamento, rompe a coligação com o PPB, partido do prefeito. O novo secretário, mesmo

sem ter sido escolhido como presidente do CODEMI, convoca duas reuniões, nos meses de

julho e agosto, com o objetivo de aprovar mudanças no PDDI, algumas das quais foram apro

vadas para encaminhamento à Câmara de Vereadores. Tentou também aprovar a idéia de

transferir as atribuições de mudanças no PDDI para uma equipe técnica composta por 4 enge

nheiros e arquitetos, dois representando a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ijuí -

ASENAI e os outros dois engenheiros servidores municipais indicados pela Secretaria de Pla

nejamento e pela Secretaria de Obras do Município. Esta possibilidade não foi aceita pelo

conselho. De qualquer forma, estes últimos procedimentos do CODEMI evidenciam a tentati

va de utilização dos conselhos para encaminhar mudanças que têm por trás claros interesses
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privados de grupos, especialmente no final de mandato, já em pleno período de campanha

eleitoral.

O CODEMI, por força da LM n° 2.721/92 e o DE n° 1547/92, é o órgão encarregado

de apreciar, aprovar ou rejeitar e fiscalizar os projetos a serem financiados pelo Fundo Muni

cipal e Desenvolvimento Urbano e Habitação Popular. O parágrafo Io do art. 3o do DE é ex

plícito: "Nenhum projeto poderá ser iniciado sem o respectivo parecer de aprovação do Con

selho de Desenvolvimento do Município de Ijuí". O gerenciamento dos projetos cabe à Secre

taria Municipal de Ação Comunitária que deve prestar contas ao CODEMI, mediante apresen

tação mensal de balancete de receitas, despesas e saldos bancários relativos ao Fundo. No

exercício de 2000 o orçamento municipal previa a dotação de 443 mil reais, montante do qual

foi aplicado cerca de um terço. No entanto, não ocorreu nenhuma reunião do CODEMI, seja

para apreciação de projetos, seja para apreciação das contas do Fundo. Este é apenas um dos

exemplos em que o Executivo e, muitas vezes, o aparelho burocrático, a máquina administra

tiva, executa ações desobedecendo a normas específicas, não se submetendo às funções deli

berativas ou fiscalizadoras dos conselhos.

6.2 - Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural

- COMRURAL

O COMRURAL foi criado pela LM n° 2.815, de 1° de dezembro de 1992. Apesar de

ser o último mês de gestão, o PDT continuaria no poder. Por outro lado, este era um dos con

selhos que estava nos planos para ser implantado, conforme já abordamos no capítulo 5. Mas

o COMRURAL foi instalado apenas na nova gestão, em março de 1993. A Portaria n° 211/93-

SMA, de 16/03/93 nomeia os membros do COMRURAL e o DE n° 1.639, de 25 de março de

1993, aprovou o seu Regimento Interno. Na estrutura organizacional da Prefeitura existia a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que possuía três coordenadorias: do Turismo, da

Indústria e Comércio e da Agropecuária. A Coordenação desta última coube a um vereador do

PCdoB, partido coligado ao PDT na última eleição. Esta Coordenadoria não tinha estrutura

nem política definida, estava iniciando suas atividades. O coordenador Piaia recorda o início

das atividades do COMRURAL e da Coordenadoria:

(...) ele [o COMRURAL] foi criado mas ele não teve... (...) não foi feito desafio

para as entidades apresentar os membros (...). (...) assumi o cargo de coordenador

de agropecuária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na época

era uma reles coordenadoria, inclusive não tinha nem estrutura de pessoal, de a-
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poio, nada, tinha o cargo de coordenador, só isso. Eufui convidado pelo Wanderlei,

porque a gente tinha feito aquela coligação em 92 e, no fundo, não existia nenhuma

diretriz determinada para a agricultura e logo que eu assumi, acho que foi em feve

reiro, e aí é que eu fui vasculhando, eu descobri essa questão de que tinha, legal

mente tinha sido criado. Bom, então já foi a primeira atitude da gente, mandar ofi

cio (...) para as entidades que estavam previstas (...) previstas legalmente (...) para

indicar os representantes, e, ao mesmo tempo, os representantes dos distritos (...)

Cada distrito tinha um representante. Aliás, melhor dizendo, era justamente um

membro do Conselho Distrital [na verdade era o presidente de cada Conselho Dis

trital].(...) Então foi o início, foi por ai. E foi uma experiência interessante porque...,

bom, nós não tínhamos (...) estrutura, não tinha pessoal, o orçamento era pratica

mente o salário do coordenador, tinha muito pouca coisa e, a partir dessa discussão

do Conselho, foi levantada assim uma série de questões (..) interessante do ponto de

vista do Planejamento Público, e que resultaram disso ai, inclusive modificações

orçamentárias, porque aí passou, vamos dizer, o setor agrícola passou a ter uma...

ele se constituiu num misto de ajudar o planejamento, mas também num instrumento

político. Político no seguinte: na defesa do setor (...).

Este não era um conselho imposto por legislação federal, era, sim, um conselho que

pretendia ser instrumento, elemento articulador e propulsor de uma política para o setor agro

pecuário. A vontade política do governo era fundamental. E por isso era imprescindível o em

penho pessoal do coordenador da área. Diferentemente da tradição dos conselhos em Ijuí, o

Coordenador foi indicado como Presidente do COMRURAL. Questionado sobre isso, ele ana

lisa os prós e contras desta situação:

Mesmo como coordenador. Na época, inclusive, eu até levantei, outros conselhei

ros levantaram isso "sim, mas isso pode confundir um pouco as coisas" (...) mas o

grupo que estava ali achou que valia a pena apostar. Foi uma discussão, e o pesso

al "nós queremos o Conselho com um homem que vai nos ajudar a planejar isso ". E

de fato, era uma situação difícil, você separar a função de confiança com a função

de coordenador, em alguns momentos houve até conflito, no bom sentido, mas hou

ve, não adianta negar isso. Lá pelas tantas criou dificuldade, mas eu, como tinha o

propósito de trabalhar a construção de política conjunta (...) fiquei muito mais co

mo conselheiro, presidente do Conselho, do que propriamente alguém que estava...

Porque eu achava que valia a pena consolidar aqueles debates que a gente estava

iniciando (...).

Cohn (1998, p. 160), ao analisar riscos presentes nas experiências de institucionaliza

ção de canais de participação da sociedade na gestão pública, afirma que um dos riscos "diz

respeito à tendência à concentração do poder no titular das pastas municipais, acumulando a

Secretaria Municipal, a presidência do Conselho Municipal e a direção e controle do Fundo".

Soares (apud Soares e Gondim, 1998, p. 89) lembra, entretanto, que "a tendência do

minante nas experiências participativas foi a de tipo induzido" e que, mais que a pressão da

base ou a simples existência de dispositivo legal, para garantir o funcionamento de instâncias

deliberativas participativas de forma contínua, "a vontade política da equipe de governo con

tinua sendo decisiva para o estabelecimento de reconhecimentos, que produzam eficácia no

funcionamento das formas de participação semidireta".
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Esta necessidade de indução parece ser importante especialmente no período de sur

gimento e constituição dos conselhos. Em Ijuí isto foi sintomático não só no caso do CO-

MRURAL, mas, também, por exemplo, do Conselho Municipal de Educação - CMEI, em que

o Secretário foi seu presidente no período de reativação entre 1983 e 1985, e, após esse perío

do, a própria lei foi modificada impedindo, inclusive, a participação de detentor de cargo de

confiança entre os membros do CMEI.

No caso do COMRURAL, mesmo não havendo esta proibição explícita, o cargo de

presidente passou a ser ocupado por membros não vinculados à Secretaria Municipal.

O COMRURAL, no aspecto formal, está organizado para funcionar, além da plenária

do conselho, com uma diretoria composta de um presidente, um vice-presidente e um secretá

rio, eleitos dentre os conselheiros para mandato de dois anos, permitida uma recondução. O

conselho é composto por 20 conselheiros efetivos e 20 respectivos suplentes, sendo: a) 10

efetivos e respectivos suplentes indicados pelas seguintes entidades: Secretaria Municipal de

Agricultura (alteração incorporada pela LM 3.303/97, quando da criação da Secretaria Muni

cipal de Agricultura; antes disso o representante era da Secretaria Municipal de Desenvolvi

mento Econômico, que na sua estrutura mantinha a Coordenadoria de Agropecuária), Instituto

Municipal de Educação Assis Brasil (órgão municipal vinculado à Secretaria de Educação,

responsável pelo ensino Técnico Agrícola de 2o Grau), UNIJUÍ - Universidade Regional do

Noroeste do Estado, COTRIJUÍ - Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda., Sindicato

Patronal Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER - Empresa Brasileira de Assis

tência Técnica e Extensão Rural, APAJU - Associação dos Profissionais de Agronomia de

Ijuí, Associação dos Médicos Veterinários de Ijuí, Associação dos Técnicos Agrícolas - Sec-

ção Ijuí; b) 10 efetivos e respectivos suplentes representando os distritos municipais, sendo

escolhidos pelas comunidades dos Distritos, em Assembléia convocada pelo Conselho (altera

ção introduzida pela LM 3.303/97; antes ocupavam estas vagas os presidentes de cada Conse

lho Distrital; com a extinção dos mesmos em 97, foi encaminhado projeto de Lei que define

que o próprio Conselho conduz processo eletivo para escolha dos representantes dos Distri

tos). Os representantes de cada distrito devem residir no respectivo distrito e ser agricultores.

O COMRURAL reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente

sempre que for necessário. O Conselho pode criar comissões e grupos de trabalho, de acordo

com o desenvolvimento de suas atividades. O suplente pode participar das reuniões, tendo

direito a voz e votando somente na ausência do titular. O Conselho também pode convocar

pessoas da comunidade, técnicos e colaboradores, para participar de reuniões, com direito a
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voz. Por maioria simples dos integrantes os conselheiros podem convocar reunião extraordi

nária. O Presidente tem o voto de 'minerva' nas decisões em que houver empate na votação.

O Conselho tem poder de substituir a diretoria por dois terços dos votos, em caso de desobe

diência ao Regimento e descumprimento de diretrizes e deliberações do COMRURAL. O

conselheiro perde o mandato em caso de falta a 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas no

período de um ano, sem justificativa; transferência de domicílio para outro município; deixar

de integrar a entidade que representa ou se desrespeitar os artigos do Regimento.

O secretário do COMRURAL tem como atribuições redigir as atas das reuniões, as

correspondências, manifestações e resoluções, manter e organizar os arquivos do Conselho.

O COMRURAL é órgão deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo Muni

cipal e tem as seguintes finalidades:

I - participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, o

abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente;

II - promover a conjugação de esforços, a integração de ações e a utilização racio

nal dos recursos públicos e privados em busca de objetivos comuns;

III - participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os resultados dos

planos, programas e projetos destinados ao setor rural;

IV - promover a realização de estudos, pesquisas, levantamentos e organização de

dados e informações que servirão de subsídios para o conhecimento da reali

dade do meio rural;

V - zelar pelo cumprimento das leis municipais e das questões relativas ao meio

ambiente, sugerindo, inclusive, mudanças visando ao seu aperfeiçoamento.

É a LM n° 3.303/97 que explicita a condição de conselho deliberativo e altera as atri

buições. Na lei anterior, que não definia o caráter do conselho, algumas atribuições pareciam

dar mais poder ao mesmo, como o art. 2o: inciso III - coordenar a elaboração e supervisionar

a execução de planos e ações para o desenvolvimento rural e recuperação de solos; inciso IV

- zelar pela plena execução e cumprimento da legislação referente às questões ambientais e

códigos municipais.

Voltando ao período de implantação, o COMRURAL intensificou sua atividade no

sentido de construir uma política municipal para o setor. Esta discussão, como já vimos, tam

bém passou a ser pauta do CODEMI, no qual o presidente do COMRURAL participava como

membro nato. Também os conselhos distritais passaram a ser espaço para discussão destas

questões, uma vez que os presidentes destes conselhos eram membros natos do COMRURAL
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e, além disso, a construção de política de desenvolvimento rural constituía-se como eixo cen

tral da problemática dos próprios conselhos distritais.

O presidente Piaia aponta esta trajetória do conselho:

(...) uma primeira demanda de politica pública pra agricultura e que foi obra do

Conselho, eu apenas como gestor responsável ajudei a intermediar isso com o pre

feito, foi a instituição dum convênio de inseminação artificial. (...)depois de consti

tuído foi a primeira questão que nós discutimos: "bom, é preciso que o município

tenha uma política de incentivar a atividade leiteira no município ", foi decisão e a

partir dessa (...) resultou um convênio que existe até hoje [em] que o município

subsidia (...) a inseminação para os produtores de leite (...) que na época corres

pondia a cinco dólares(...), se começou assim com duas mil e quinhentas doses.

Bom, essa foi uma coisa importante. A partir daí também começou a se debater. O

Conselho começou a puxar, então, os temas, assim, porque até então a administra

ção pública dizia assim: "bom, o município não entra muito na questão de ter uma

política agrícola municipal, porque os órgãos que já existem substituem", tá? [ór

gãos estaduais e federais ou mesmo privados, como EMATER, ASCAR, COTRIJUÍ]

Era o que se dizia. Mas o Conselho, o grupo, começou a discutir, "não, tudo bem,

se naquele período até foi assim, hoje já não é mais, hoje é preciso ter..., o municí

pio precisa ter uma política agrícola, uma forma de intenir na economia, a partir

da agricultura, tá? E nós fizemos debates, inclusive seminários, foi ouvida muito a

própria universidade que tinha já aquele trabalho [do Departamento de Estudos

Agrários, em convênio com o governo francês sobre sistemas integrados de produ

ção]. (...) a gente começou a mostrar para a administração que tinha determinados

grupos de produtores - porque se não tivesse uma inter\>enção fora da intervenção

oficial que já existia, do estado, da união - e essa aí que precisava ter, né? Então

disso aí resultou na época - foi do Conselho a sugestão - a criação do que tem hoje,

até hoje e, poucas vezes funcionou, é bom que se diga, do Fundo Municipal de A-

poio à Pequena Propriedade. (...) O Fundo e também a discussão do orçamento pa

ra o ano seguinte. E a gente, o grupo do Conselho, se articulou para disputar recur

sos para procurar implementar isso. (...) Foi o Conselho que levou a proposta de

lei e foi instituída a lei. Bom, criado o Fundo (...) [que] se destina justamente a isso,

àqueles projetos definidos pelo Conselho, para intervir naquelas situações em que o

produtor pode talvez com pouco recurso dar uma...[poderia significar a permanên

cia na atividade, diminuindo a expulsão da área rural e conseqüente marginaliza-

ção na periferia urbana].

O Fundo foi criado em 1993, mas não foi implementado. Em 1994, o Conselho passou

a discutir a necessidade de transformação da Coordenadoria de Agropecuária em Secretaria

Municipal da Agricultura. Entendia o Conselho que só assim poderia efetivamente implemen

tar uma política municipal de agropecuária e desenvolvimento rural. Esta discussão também

passou pelo CODEMl e foi amplamente negociada com o Executivo e com a Câmara de Ve

readores, como lembra o então presidente do COMRURAL:

E aí uma outra atuação foco do Conselho: demonstrar para a administração que o

município já precisava de uma Secretaria de Agricultura, que uma coordenadoria

sem estrutura nenhuma não dava conta de, digamos assim, tocar e merecia pela

importância econômica. Então veio toda discussão no final de 94, no segundo se

mestre, da criação da Secretaria Municipal de Agricultura. Foram várias reuniões

com a Câmara de vereadores, com, principalmente o prefeito, né, e no final de 94,

então, foi aceita a idéia e foi feita uma reformulação administrativa e criada a Se

cretaria da Agricultura.
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Mas a criação da Secretaria teve mudanças nos rumos políticos da condução do setor.

Apesar da promessa do prefeito em nomear como Secretário o então responsável pela Coor-

denadoria de Agropecuária, agora extinta, o mesmo não ocorreu. Como lembra Piaia: "o pre

feito me disse que recebeu um cheque-mate dos vereadores do partido, ou me exonerava, ou

não passava mais nada na Câmara". Mas Piaia concluiu seu mandato de presidente do CO-

MRURAL, em março de 1995, além de assumir sua cadeira na Câmara, passando a atuar co

mo vereador. O COMRURAL continuou funcionando, com a presidência sendo assumida

pelo representante do Distrito de Santana.

No período de 95 e 96, além da continuidade das discussões no COMRURAL, foi pos

sível regulamentar o FUMAPRI, através do DE n° 2.120, de agosto de 1996.

O FUMAPRI procura viabilizar, nas pequenas propriedades rurais, melhores condi

ções socioeconômicas pelo aumento da produtividade, através da aplicação de recursos na

agropecuária, nas áreas de prioridades, definidas pelo COMRURAL, visando ao planejamento

global da propriedade.

Para efeitos do Fundo são considerados pequenos produtores, proprietários ou não, os

que atendessem simultaneamente os seguintes requisitos:

I - explorem uma área de até um módulo rural e cuja renda seja exclusivamente

oriunda da respectiva propriedade (redação da LM 3.156/95; a lei anterior de

finia cuja renda retirada da propriedade não ultrapasse um salário mínimo por

pessoa envolvida na propriedade);

II - residam no estabelecimento ou em comunidades rurais;

III - tenham, na exploração da unidade produtiva, sua principal atividade econômi

ca e meio de subsistência.

O FUMAPRI caracteriza-se como fundo rotativo, onde, a partir dos recursos a ele des

tinados através de dotações orçamentárias e rendimentos, buscará a auto-suficiência de recur

sos pela reaplicação das amortizações. É composto de programas específicos que contemplem

medidas de planejamento e execução de ações, que visem atingir os objetivos do plano.

O planejamento e avaliação das ações do Fundo, bem como a definição e elaboração

dos programas específicos, são de responsabilidade do COMRURAL, que, no planejamento

das ações, deverá:

I - estabelecer os programas prioritários, obedecendo às necessidades permanen

tes da agricultura municipal;
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II - definir as abrangências dos programas, atendendo gradualmente as proprieda

des com mais necessidades, dentro das regiões prioritárias;

III - determinar o volume e/ou área financiada e condições de pagamento;

IV - determinar o volume a ser financiado por produtor, que não poderá exceder à

sua capacidade de pagamento.

Os recursos do FUMAPRI constam de: dotações orçamentárias da União, do Estado e

do Município, a ele destinadas; reembolso dos financiamentos concedidos; rendimentos das

aplicações financeiras e das suas disponibilidades de caixa; doações em moeda corrente ori

undas do produto físico de qualquer natureza de pessoas físicas e/ou jurídicas. A destinação

dos recursos é submetida ao COMRURAL, bem como a reaplicação ou o redirecionamento

dos recursos.

Os financiamentos são liberados pela Secretaria da Agricultura, tendo por base: a ca

pacidade de produção de cada propriedade; estudos e projetos elaborados para cada pedido de

financiamento, por órgão ou técnicos credenciados pelo COMRURAL; homologação do pro

grama municipal pelo COMRURAL. O valor do financiamento é convertido em equivalente

produto, de acordo com o preço mínimo fixado pela comissão de financiamento da produção

- CFP para o Estado do Rio Grande do Sul, na data da concessão do financiamento. Em caso

de frustração de safra, devidamente comprovada por laudo técnico de entidade competente ou

de técnicos credenciados pelo COMRURAL, o vencimento das parcelas poderá ser prorroga

do por tempo determinado em reunião ordinária do COMRURAL. A liberação de recursos do

FUMAPRI é feita pelo coordenador do Fundo, após parecer do COMRURAL, mediante apre

sentação de projeto individual (redação da LM 3.156/95; pela lei anterior a liberação só podia

ser efetuada com parecer favorável do Secretário Municipal da Agricultura e do Presidente do

COMRURAL), ficando sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda os controles contá

beis, financeiros e a tomada de contas, obedecido o previsto nesta Lei, sendo os recursos de

positados em conta especial em estabelecimento oficial de crédito. A LM 3156 acrescenta

artigo que define o Secretário Municipal de Agricultura como coordenador do Fundo, perma

necendo o COMRURAL como fiscalizador.

A lei definia 60 dias para a regulamentação pelo Executivo. Esta, entretanto, só ocor

reu após 3 anos, com o DE 2.120/96, aprovado em 17/06/96 pelo COMRURAL.

O decreto define que o COMRURAL formará uma Comissão Técnica, integrada por

seis membros, tendo por incumbência: analisar os projetos apresentados pelos pequenos pro

dutores, dentro dos programas e prioridades definidas pelo COMRURAL; sugerir o montante
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dos recursos, o prazo e a carência de cada projeto; dar parecer sobre modificações nas condi

ções de auxílios nos projetos; dar parecer sobre prorrogação de prazos de pagamentos; anali

sar e emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo; encaminhar parece-

res para deliberação do COMRURAL.

A Comissão Técnica é composta por 1 representante de cada uma das seguintes enti

dades: UNIJUÍ, EMATER, COTRIJUÍ, Secretaria Municipal da Agricultura, Sindicato dos

Trabalhadores Rurais, Conselhos Distritais.

O decreto prevê ainda deveres e obrigações aos produtores beneficiados com recursos

do fundo: adotar práticas conservacionistas que melhorem a estrutura fisico-química do solo,

inclusive da área não financiada; vincular a produção para o ressarcimento do investimento

contraído; adotar tecnologia recomendada pela equipe técnica de apoio; amortizar as presta

ções nos prazos previstos.

Quanto aos financiamentos e amortizações, o decreto prevê, entre outros, que o valor

será convertido em quilos de milho, acrescido de juros de até 12% ao ano.

Os recursos do FUMAPRI podem ser investidos em projetos de custeio e investimen

to, tendo 3 linhas prioritárias: conservação e recuperação do solo; investimento e custeio de

atividades leiteiras; investimento e custeio de hortifrutigranjeiros.

Em 1997, Piaia retorna como membro para o COMRURAL, representando o Sindicato

dos Trabalhadores Rurais e elege-se presidente para outro mandato. Estava iniciando outra

gestão no governo municipal e continua a tentativa de colocar o Fundo em funcionamento, o

que só ocorre a partir de 1998:

Mas quando assumiu o Ortiz [novo profeito, da coligação PPB-PMDB], o Conselho

teve uma ação muito forte pra cima, no sentido de "bom, o Fundo precisa funcio

nar, precisa fazer... ", e aí a muito custo em 98 - 97 não foi possível - 97 pra 98 foi

apresentada emenda dotada de recursos e em 98 foi feita uma primeira inaugura

ção, digamos assim, de recursos, combinado com o recurso que o Estado tinha para

calcário, o município botou uma quantia pra corrigir sobras, a primeira experiên

cia, inclusive os produtores estão devolvendo agora o dinheiro.(...) A prefeitura fez

a licitação, mas a indicação dos produtores (...) [foi] do Conselho, junto com a Se

cretaria, obviamente, fez o processo de seleção, esta história toda. Claro que a Se

cretaria fazia a parte operacional de contrato, essas coisas, mas a seleção, a defini

ção de critérios, isso foi o Conselho, né, em 98. Em 99 também alguma coisa, foi

uma segunda etapa de recursos que foifeito, né, via pública, e tem a promessa desse

ano [2001] agora já o prefeito falou em cinqüenta mil, e mais alguma coisa vai...,

parece que sai alguma coisa, se está em planejamento, tá organizando. Bom, foifei

to rápido assim, um debate na época sobre, procurando entender a validade da a-

gricultura do município, né. Foi através do Conselho, procurando assim qualificar

os conselheiros pra intervir.
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O Orçamento Municipal de 2000 tinha uma dotação de 40 mil reais para o FUMAPRI,

dos quais foram executados 31 mil reais, correspondente a 0,1% do orçamento global realiza

do. Para 2001, a dotação é de 145 mil reais, o que corresponde a 0,5% do orçamento global. O

atual presidente do COMRURAL também aborda a questão do fundo, lembrando que o atual

prefeito teria feito a promessa, enquanto candidato, de aumentar o FUMAPRI para 500 mil

reais (1,8 % do orçamento global), mas o orçamento aprovado, ainda na gestão anterior, pre

vê menos de 1/3 deste montante:

diz o Valdir na reunião lá que: "com dor no coração, mas estou destinando cin

qüenta mil reais", então se olhar por esse lado não estimula muito a participação,

porque quando o recurso é insuficiente, tem uma demanda muito grande acaba...

como é que vai definir critérios e tal, né.. Então tem lá o grupo Renascer do Mauá

que está se organizando, vamos ver como operacionalizar isso, então prioritaria

mente eles pegam recursos, tem uma idéia aí de recuperação, consen>ação do solo e

se a coisa fica meio...então é...até difícil de definir critérios, e eu sei por exemplo,

de... o próprio RS Rural do Estado, em função da seca, gerou muito descontenta

mento, porque você tem oitocentos inscritos e tem verba pra trezentos, quatrocentos

e aí sempre tem a intromissão de interesses, um quer que inclua fulano, ou

tro...então nós teríamos que ter muito mais organização, vamos dizer assim, de ver

as carências, quem é quem, quem precisa e tal, porque houve casos aí de gente que

talvez deveria ser contemplado e ficou fora e tem outros que entraram que não ne

cessariamente entrariam como os mais necessitados e tal.(...)

Também uma reivindicação que apareceu é que a Secretaria da Agricultura do mu

nicípio ela deveria serfortalecida, né, a própria questão, por exemplo, da elabora

ção de projetos, que está um pouco confusa essa questão, qual é o papel do Conse

lho, por exemplo, segunda-feira nos reunimos lá na Secretaria, a COTRJJUÍ, EMA-

TER, Secretário da Agricultura, e eu, (...) pra definir um pouco a aplicação desses

recursos aí [do FUMAPRI], né, mas aí fica... no nosso entendimento quem deveria

elaborar projetos e propor pro Conselho deliberar seria a Secretaria da Agricultu

ra, né, então tá um pouco assim um jogo de empurra, "não, mas... ", então a EMA-

TER elabora ou... é que a estrutura da Secretaria épequena(...).

Este entrevistado não questiona só o montante do fundo, insuficiente, o que por si só já

desestimula a participação dos conselheiros, mas também questiona a tarefa atribuída ao con

selho. Em sua análise, o conselho não deveria ser o responsável pela operacionalização do

Fundo, elaborando, inclusive, os projetos. Esta tarefa deveria estar a cargo da Secretaria de

Agricultura, que deveria ter melhor estrutura para assumir este papel. Diversos estudiosos

têm abordado esta questão, sobre a qual não há um entendimento consensual. Gohn (2000)

afirma que, com a adoção do modelo neoliberal de reforma do estado e da administração pú

blica, em curso no Brasil, a prestação de muitos serviços públicos passa para a responsabili

dade de organizações sociais e conselhos de gestão que estas devem instalar. Os contratos de

gestão firmados também terão um conselho relacionado com os conselhos do município. Rai-

chelis (2000, p. 42) afirma que, de certa forma, o processo de implantação dos conselhos nos

anos noventa estava na contramão da história, pois os conselhos foram pensados para fortale

cer a sociedade civil e não para "substituir as funções e responsabilidades estatais na imple-
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mentação das políticas sociais", na ótica do processo de transferência de funções de execução

de políticas sociais para a sociedade civil, já em curso naquela época no plano internacional.

Por outro lado, percebemos que existe uma interação importante ao nível do processo

de construção de alternativas, em que o governo local, os órgãos públicos e o Conselho se

relacionam, negociam, buscam consensos, defendem posições. O COMRURAL, assim como

os demais conselhos municipais, estão envolvidos no processo de planejamento estratégico

participativo em curso no município, a partir do desafio do atual governo, buscando construir

novos espaços públicos, sem desconsiderar os conselhos, mas integrando-os nesses espaços.

O COMRURAL também enfrenta problemas de relacionamento com o governo local,

especialmente em alguns momentos, dificultando sua atuação ou desestimulando os conse

lheiros para continuar persistindo no seu funcionamento, a ponto do mesmo não ter se reunido

por alguns meses, com percebemos nestas falas:

Claro que nós tivemos assim..., desde 91....quando a Lei foi criada, o Fundo foi cri

ado em 93, 94, não tenho absoluta certeza, mas desde lá sempre houve uma dificul

dade de..., vamos dizer assim, aquilo que o Conselho efetivamente aconselhava, de

fato, se transformava em política, tá. Particularmente nessas questões do Fundo, e

isso em alguns momentos,(...) lá pelas atas tu vai perceber que vai ter (...) três, qua

tro, meses que não tem reunião, é um pouco do reflexo desse tratamento que a ad

ministração tinha em relação ao Conselho, ou seja, bom, se tu planeja, em alguns

momentos se chegava até a acordar "bom, então tal mês vai ter tal recurso, vamos

programar", se é anunciado etc, e isso não vinha, então lá pelas tantas começaram

a desmotivar os conselheiros. Isso foi um problema, a gente que tava mais...desde a

... considerava o Conselho como filho, era aquela tarefa de mobilizar, né, de cutu-

cão, e aí o pessoal "bom, mas o que a gente discute não é..., não é... ". E aí teve um

período, nós temos um período que o Carlos Souza foi secretário, esse foi um perío

do tenebroso. Era uma relação... no início a administração também era um pouco

isso, porque o Breno [vice-prefeito que ocupou o cargo de Secretário da Agricultu

ra] (...), tinha..., inclusive ele quando assumiu, ele assumiu com o papo de que ele

tinha que ser o presidente nato [do COMRURAL]. Então foi um parto pra conven

cer ele que não era assim, que ele até podia ser, mas tinha que ser eleito pra ser. E

aí..., era muito divergente a relação, né, muito conflitante. Mas graças também à-

quela ação do Conselho, não se degringolou de vez, porque como o Conselho tinha

já um acúmulo de discussão, né, então isso também forçava o executivo em prestar

atenção em algumas daquelas questões. Então as questões que foram feitas, inclusi

ve essas de água no interior, canalização de água, alguns açudes, (...) trabalhos que

foram feitos dentro da propriedade dos produtores, com máquinas que até então

não existiam, então se comprou uma retro-escavadeira pra fazer silos trincheiras

prós produtores armazenar alimentos, ensilagem etc, foi em função desses debates,

dessa pressão que o Conselho fazia.

Havia uma grande divergência entre o executivo e o COMRURAL na aplicação dos

recursos do FUMAPRI. O prefeito da gestão 97/2000 aborda esta questão:

(...) [a] dificuldade era que eles [os conselhos distritais] sempre comparavam, e a-

qui entra o COMRURAL junto, sempre comparavam que era pouco dinheiro [para

a agricultura e para o meio rural], pouco dinheiro, pouco dinheiro, "ah, vai tanto

pra educação, a Câmara fica ganhando tanto de dinheiro, (...), então eles sempre se

queixavam e queriam mais, e mais, e mais, aí tu dizia: "se levar em conta o que es

tamos aplicando no interior através dos Conselhos Comunitários e do COMRU-
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RAL, nós temos que levar em conta todas as pontes, as madeiras, o concreto, tem

que levar em conta o óleo diesel, tem que levar em conta a hora máquina, tem que

levar em conta tudo isto, se levar em conta tudo isto, juntando Secretaria da Agri

cultura com Secretaria de Obras, seguramente nós vamos aplicar dez por cento dos

recursos no meio rural. (...) o COMRURAL, eu sempre fui contra o seguinte: eu

queria que o dinheiro do COMRURAL, mas isso é uma decisão que o COMRURAL

tomava, eu não tinha como inter\>ir, fosse para melhoria de semente, para pesqui

sas, para orientação, pra fazer curso lá na...pra filha e pra mulher do cara prafazer

bolo, fazer schmier, matar porco, fazer lingüiça etc, a diversificação da proprieda

de. Eu sempre fui contra, contra a minha vontade eu tive que (...) comprar, por e-

xemplo, trezentos mil reais de calcário, duzentos mil reais de adubo, entendeu, e aí

tu entrega uma cota pra cada colono, quando no final do ano que teria que começar

a pagar pra prefeitura, pra entrar no crédito rotativo: "ah, eu fui mal na lavoura,

não posso pagar". (...) Nós temos que fazer um trabalho como a Ascar fazia, como a

Emater está fazendo, entendeu, é dar orientação e melhorar a qualidade de vida do

produtor rural, com estradas, água, treinamento, cursos, (...) tecnologias, não é,

mas não aquilo que o Piaia e tantos outros..., o Piaia é meu amigo, mas nisso nós

divergimos, de insistentemente aquele louco lá do Sindicato do..., do..., o presidente

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, o cara me botava o dedo na cara,(...)[e

eu dizia] "Gabbi, você tem que caí na real, cara, o que tu tá ganhando de pegar du

as toneladas de adubo, levar lá pro cara que já tá quebrado e tu sabe que não vai

pagar daqui a um ano"...,[ele me dizia] "é, mas o cara toma um fôlego"..., [ora,

mas] "vai pegar essefôlego do Sicredi, do Banco do Brasil, do Banrisul (...) ".

Mas a posição deste prefeito não é isolada. Em parte esta postura é reflexo da contri

buição do setor agropecuário na definição do índice do ICMS. O que pesa e o que importa é a

indústria. Além disso, a pressão nos bairros urbanos é mais sentida pela administração. Como

os recursos são escassos, existe a eterna luta pela distribuição destes recursos. No entanto,

num município como Ijuí, onde o setor rural responde de maneira indireta por cerca de 50 %

do PIB, esta postura mostra a falta de visão política.

A atual administração também possui entre seus quadros defensores de que já se gasta

bastante com o meio rural. Por conta disso existe uma proposta em estudo de reforma admi

nistrativa que divide a atual Secretaria de Obras e Viação, criando a Secretaria de Desenvol

vimento Urbano e incorporando o segmento de obras voltado à conservação de estradas vici-

nais, pontes e bueiros à Secretaria da Agricultura. Desta forma, como afirma um assessor,

"podemos comprovar que já gastamos quase 10% do orçamento com o meio rural". Desta

forma "estaria atendida" uma reivindicação antiga dos Conselhos Distritais e do COMRU

RAL, que era a de passar o orçamento do setor agropecuário de 1,8% para 10% do orçamento.

O presidente do COMRURAL lembra que esta discussão está presente mesmo em encontros

com o Executivo para discutir projetos alternativos para a agricultura:

mesmo que o Secretário Burmann, (...) ele defende, ele está de vez em quando até

meio em choque com o prefeito, em choque não, mas ele denuncia, por exemplo, (...)

"no orçamento [a parte da agricultura] é um ponto setenta e sete", depois ...o Val

dir [chegou] aí...cobrou dele "prefeito, tem que colocar mais recurso pra... ", aí o

Valdir disse "não, vamos...eu vou ter que apresentar um estudo, porque vai muito

mais, né, porque é estrada, é isso pra agricultura, então... "(...)
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Mas então a estrutura da Secretaria, ela dá pra fazer mais o "feijão com arroz" e

não pra elaborar projetos, tem um veterinário lá, eu acho que meio expediente e tal,

mas se Ijui, tem um peso significativo a questão da agricultura, sem dúvida nenhu

ma nós teria que tê um...se hoje até se tivesse uma equipe na Secretaria e esse pes

soal no Conselho tem levantado e, inclusive no Planejamento Estratégico Participa

tivo, depois da assembléia lá, numa reunião do Conselho nós ficamos uma tarde to

da com o Valdir discutindo isso, a questão das estradas, a COTRIJUI, mais a Asso

ciação dos Produtores de Leite, transporte escolar e foi feito um estudo inclusive de

prioridades, aonde deve atacar essa questão aí, então o prefeito tem lá um mapa,

claro eleja tem os estudos dele, mas tem alguns indicativos aonde o Conselho, essa

comissão trabalhou pra sugerir prioridades, porque tem alguns pontos críticos e tal,

mas aípára na...nessa questão de recursosf...).

O atual governo tem presente a necessidade de redistribuir os percentuais orçamentá

rios entre as diversas áreas. Tem inclusive utilizado a necessidade de aumentar os recursos

para o setor agropecuário (e também para o fomento à indústria), como justificativa para a

tentativa de modificar a Lei Orgânica do Município que define em 35 o percentual mínimo a

ser aplicado na educação.

Tem presente também que há necessidade de construir uma visão de longo prazo para

o município, desencadeando para isso o processo de planejamento estratégico participativo,

aberto a toda população, mas envolvendo os órgãos institucionais, como os conselhos munici

pais, mas também as organizações autônomas da sociedade, como o Conselho de Bairros de

Ijuí, as associações de moradores de bairros, os sindicatos e outros movimentos sociais, além

dos empresários e suas entidades de classe.

O COMRURAL, em sua trajetória, apesar das dificuldades e apesar do baixo grau de

efetiva concretização de suas políticas, vem conseguindo constituir-se em importante espaço

de construção de cidadania, em canal de interação com o governo local, com o poder legisla

tivo e com a máquina burocrática local. Suas decisões têm sido, ainda que não totalmente,

implementadas, orientando também, entre consensos e conflitos, a própria arquitetura organi

zacional da Secretaria Municipal da Agricultura, moldando seu modus operandi. Sem dúvida,

esta área também necessita de qualificação no sentido de adquirir uma visão de maior globali-

dade, deixando apenas de atacar a problemática de forma pontual e localizada, mesmo tendo

em conta que os processos participativos são mais lentos e de resultados mais de longo prazo.

6.3 - Conselhos Distritais

No Município de Ijuí, apesar do alto grau de urbanização, ainda é de fundamental im

portância a presença de população no meio rural. O resultado do Censo 2000 aponta uma po-
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pulação de 78,5 mil habitantes, sendo que 84% residem nos 36 bairros organizados da sede,

onde encontramos uma densidade demográfica de 2.055 hab/km2 e 16% moram nas cerca de

40 comunidades do interior, organizadas em oito distritos oficiais, com uma densidade de

14,5 hab/km2 (considerando o município no seu todo, a densidade é de 85,6 hab/km2). Estão

cadastradas cerca de 2700 unidades agrícolas, com o tamanho médio de 27 hectares. Na com

posição do PIB, a produção primária participa com 11%, mas a indústria, o comércio e sos

serviços são substancialmente voltados ao setor primário.

A manutenção da população no meio rural, importante para evitar o agravamento da

marginalização e da exclusão social, requer um conjunto de políticas públicas voltadas ao

atendimento de necessidades básicas que garantam o mínimo de qualidade de vida, tanto nos

serviços da infra-estrutura física, quanto nos serviços sociais como educação e saúde, além da

preocupação crescente com as questões do meio ambiente e da conservação do solo.

Construir mecanismos e instrumentos que se constituam numa forma de buscar a inte

ratividade entre as comunidades e o poder público local é fundamental. Não basta a descentra

lização, através da criação de subprefeituras nos distritos, responsáveis pelos serviços coloca

dos à disposição das populações do interior. É preciso que a comunidade se envolva efetiva

mente, garantindo assim uma maior qualidade desses serviços, melhorando a eficiência dos

mesmos e, especialmente, a sua eficácia.

Os conselhos distritais possuem, assim, por um lado, um papel importante no proces

so de planejamento, constituindo-se no espaço privilegiado de interação sociedade-governo no

processo de formação da agenda de políticas públicas. Por outro lado, estes conselhos cum

prem também um papel de gestores, ao se constituírem no fórum de tomada de decisão no que

se refere aos serviços públicos prestados no distrito. Mais do que um órgão fiscalizador da

subprefeitura, dos programas e das ações da prefeitura municipal no distrito, interagem de

forma mais ampla e permanente, ao participarem da análise das situações e das definições das

ações a serem empreendidas, além do acompanhamento e da avaliação.

Desta forma, entendemos que os conselhos distritais, considerando as suas funções, as

suas atribuições, a sua forma de composição e a sua organização, contribuem para a constitui

ção de uma esfera pública ampliada, espaço de interação entre a sociedade e o Estado. Como

afirma Teixeira (2000b), estas esferas públicas, por possuírem uma vinculação institucional

com o Estado (criadas e regulamentadas por lei, conselheiros com mandatos e empossados

pelo Executivo etc), não podem ser consideradas esferas públicas não-estatais. Entretanto,

lembramos que os conselhos distritais em Ijuí se enquadram no tipo de conselho que denomi-
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namos sociedade-estado (veja item 5.3), dado sua composição e forma de indicação (eleição

direta dos conselheiros pela comunidade, em assembléia) e dado sua organização (assembléia

geral de moradores que define metas e prioridades para o planejamento e à qual o conselho

presta contas) constituindo-se por isso em espaço público no qual, pela interação comunicati

va, se captam os problemas sociais, que, organizados em agenda, são transmitidos ao estado.

Por outro lado, o conselho atua também como um espaço de partilha de poder, já que toma

decisões por delegação em questões diretamente ligadas a alguns serviços básicos, constituin

do-se neste caso como um eolegiado deeisório atuando conjuntamente com o subprefeito dis

trital, que é executor destas decisões do conselho.

Considerando as modalidades de participação consultiva e participação resolutiva ana

lisados por Cunnil Grau (1998), podemos afirmar que o conselho distrital é um mecanismo de

participação que atua em ambas as modalidades, tanto na da participação consultiva como na

da participação resolutiva.

Na entrevista realizada com o Prefeito da gestão 89-92, encontramos a vontade políti

ca para esta construção:

(...) nós viemos para cá em 1989, já no segundo período do PDT, e entendíamos que

precisávamos democratizar as decisões, onde nós começamos as implantações dos

Conselhos. (...) criamos os Conselhos Distritais, por quê? Porque entendíamos que

o subprefeito sozinho, que era uma figura que existia, ele não tinha com quem dia

logar, com quem planejar ações no distrito, então nosso objetivo era fazer com que

cada distrito tivesse um Conselho pra planejar junto com a comunidade, os..., as

ações que deveriam ser desenvolvidas para o fortalecimento econômico, social, cul

tural, enfim o desenvolvimento do distrito. Então esta era a prerrogativa, a caracte

rística dos Conselhos Distritais. E trouxe resultados, bons resultados.

(■■■)

A figura do subprefeito já existia há mais tempo. Períodos em que não era nem no

meado também. Mas nós tratamos de nomear os subprefeitos e alguns até com um

ano de duração o mandato, substituindo e permitindo que mais pessoas pudessem se

envolver. E, ele era aquela figura que fazia o vai e vem, que transitava, que era re

munerado, os outros conselheiros eram de atuação não remunerada. Então nós pla

nejamos ações que até agora estão bastante vivas, né, tipo Festa da Laranja, aqui

em Santa... qual era... com a decisão do Conselho Distrital, os Conselhos decidiam

junto com a comunidade, vamos dizer assim, as suas vocações, e a gente implantou

as festas distritais. A Mandioca, Floresta, o Trigo e o Peixe em Coronel Barros, o

Leite em Maná, a Laranja em Santana, e Milho no Chorão. Nós não chegamos a ter

uma conclusão, em função das cheias de 92, né, acabamos não conseguindo implan

tar o Chimarrão, a Erva Mate em Bozano que estava previsto, Hortigranjeiro em

Alto da União e não tinha sido definido ainda o que seria em Salto.

(...) O que nós alvejávamos com as festas? Atrás delas se buscava o desenvolvimen

to. Nem todas elas vingaram como se pensava porque faltou certamente apoio e ou

tras iniciativas que pudessem fortalecer a idéia. Tipo Chorão, o Milho, atrás do mi

lho o que é que vem, o que é que podíamos fazer, o que podia sair dali, não apenas

a culinária mas sim a partir do milho o desenvolvimento. Mauá, o Leite, então já

devia ter surgido lá uma usina de leite, uma indústria de leite, que até hoje não sur

giu, mas a verdade é que temos lá muitos produtores hoje com capacidade de pro-
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duçào bem elevada. Mas bem linda está a Festa da Laranja, parece que não está

acontecendo agora, mas atrás da Laranja nós prevíamos o surgimento de citros, da

produção de mudas, e hoje nós somos considerados o segundo pólo do Estado em

produção de mudas cítricas. Então Santana fez essa opção e não temos nenhuma

dúvida quanto ao acerto, porque está aí um desenvolvimento importante empregan

do muita gente nessa área, nos viveiros que surgiram.

A análise do Prefeito é de que os Conselhos Distritais do interior constituíram-se num

mecanismo que deu certo, funcionou bem. Eles realmente contribuíram para qualificar a ges

tão pública, para melhorar a execução das ações. Fala também do medo de vereadores de es

vaziamento da função legislativa com o funcionamento dos Conselhos.

(...) Eles [os Conselhos] tinham o compromisso de se reunir periodicamente, trazi

am portanto planejamento pra ser executado. Até eu tive assim, na época por parte

de alguns vereadores, manifestação de que podia haver um esvaziamento da função

legislativa, da representação de vereador. No que eu respondi que não, que o vere

ador deveria atuar em sintonia com esses Conselhos, como o próprio executivo,

porque ninguém melhor do que eles pra conhecer as suas demandas, as suas neces

sidades, os seus problemas. Então os Conselhos cumpriam o papel. E eles eram á-

geis, porque era um grupo reduzido, mas bem representativo, então nós tínhamos

essas... Eles eram bastante ágeis, esses Conselhos....Então os Conselhos Distritais

são realmente... Mas é muito importante o Conselho Distrital, na medida em que ele

também é aquele lugar onde você vai bater na hora de fazer uma reunião. Que nem

no bairro, se você não tem uma diretoria estruturada, organizada, você chega no

bairro, vai falar com quem? Assim, não, tu já tem um ponto de partida, uma direto

ria organizada num bairro, você chega lá e não dá pontapé. O pessoal lá diz: bom,

vamo fazer isso, vamo fazer aquilo, vamo trabalha junto, a administração pode che

gar com isso...e há uma mobilização a partir da representação do bairro, que é a

diretoria. Então o Conselho Distrital tem mais ou menos essa função. E uma espécie

de diretoria do distrito que demandava, que trabalhava, que respondia, e a gente ti

nha com quem conversar no bairro.

Uma das políticas implementadas durante esta gestão foi a de destinar uma motonive-

ladora {patrola) para cada distrito, o que exigia transferência de operador para o Distrito, onde

passava a residir. O gerenciamento do uso do equipamento ficava a cargo do Conselho Distri

tal e do Subprefeito do Distrito. Esta era uma medida de racionalização, evitando que os ope

radores diariamente gastassem diversas horas de deslocamento (e conseqüente desgaste do

equipamento) no início e no fim do expediente. Além disso, era a concretização real de uma

medida de autonomia aos Conselhos. A esse respeito o Prefeito afirma:

E assim. Bom, primeiro você tem que dar autonomia ao distritoÇ..) E aí nós nos de

paramos com a situação de ter que morar no distrito. Então primeiro criamos as

condições pra isso. Nós construímos as residências, então passamos a ter residên

cias, até hoje cada distrito tem um lugar onde o patroleiro podia morar, e a gente

entendia assim, que o Conselho Distrital, o subprefeito, eles tinham que ter uma

certa autonomia em algumas áreas, e a principal delas era conservação de estrada.

Então a presença do patroleiro e da patrola no distrito dava esta autonomia admi

nistrativa ao distrito, com o gerenciamento daquela máquina. Quanto mais instru

mentos se podia deixar à disposição, mais tu podia atender a demanda da área. E

facilitava tua vida, porque eles não tinham que vir toda hora aqui pedir na gara

gem, pedir pro prefeito: me manda uma patrola, me manda uma patrola, não eles
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tinham já a patrola ali. Claro, isso foi nos últimos dezoito, vinte meses, alguns dis

tritos já..., mas... quando nós conseguimos completar o ciclo que nós tínhamos pa

trola muito velha também, tinha que fazer a reforma primeiro. Foifeito, uma refor

ma geral em todas as máquinas.

Em entrevista grupai com assessores da Secretaria de Planejamento naquela época (I-

rani - então Secretário de Planejamento e Flávio- Assessor Técnico), fica evidenciada a von

tade política na organização dos Conselhos Distritais como mecanismos para interferir no

processo de planejamento:

I:(...) foi a forma que nós encontramos (...) de organizar o interiorpra participar do

processo de planejamento e orçamento

F:Epor outro lado de também, aliviar as costas do prefeito... (...)

I: E o Conselho que tinha este papel de vir quando tinha alguma coisa da comuni

dade para ao invés de vir um cidadão, vinha o Conselheiro falar(...)

(■■■)

I: (...) faziam levantamento de problema de saúde, problema social, problema da

quela água...contaminação de água, eles faziam tudo isso e isso canalizava para a

secretaria respectiva. Então por exemplo, eles se envolviam com a escola, tinha

problema com a escola e... traziam pra cá...

F: Traziam para a Secretaria da Educação os problemas, se era escola municipal,

se era escola estadual ai eles levavam pro...

(...)

I: E uma série de coisas eles resolviam lá mesmo. Só vinham pra cá quando eles

não podiam resolver.

F: E. Porque, como tinha patrola lá, então o problema de conserto de estradas, a-

cessos, eles decidiam lá e era resolvido lá. E isso (...) demandava mais reclamações.

Então a patrola ia fazer determinado local e lá precisava de uma sanga, precisava

de um bueiro, ai vinha pra cidade pedir na Secretaria de Obras que enviasse três,

quatro tubos lá para eles fazer o bueiro, pra fazer o serviço.

I: (...) o Distrital pra nós era o Conselho mais perfeito que tinha, em termos de par

ticipação.

F: (...) Era o nosso motivador. O Conselho distrital foi muito mais motivador pro

trabalho da secretaria do que os [outros] conselhos.

1: (...) ele forçou que os secretários tiveram que ser mais democráticos, mais parti

cipativos, porque os conselhos passaram a, de uma certa forma contribuir, mas por

outro lado também cobrar cada vez mais. Enquanto que uma vez o secretário era

meio autônomo ou completamente autônomo...

F: Ou dependente...

I: E isolado. (...) à medida que ele passou a ter consciência ele passou necessaria

mente a ser mais participativo.

F: Se comunicar mais...

I: E. Mais participativo. Mais aberto. Acho que isso foi importante, a participação

dos secretários. A saúde, por exemplo...

F: Sim. Porque os Conselhos chamavam o secretário tal pra falar sobre determina

do assunto e levavam lá pra comunidade pra que eles... quantas vezes o Paulinho

Stumm [então secretário de Obras] na época teve que ir para o interior pra respon

der prós conselhos distritais...
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A experiência dos conselhos distritais mantém-se durante a gestão seguinte, na qual é

implantado mais um dos conselhos. Nos últimos 12 meses desse governo, entretanto, a maio

ria dos conselhos perde sua regularidade, ou deixam de funcionar. Este fenômeno repete-se

com os conselhos comunitários, nos últimos 12 a 18 meses da gestão seguinte. Isto mostra que

os conselhos não conseguiram se consolidar, ficando muito sujeitos às crises de governabili

dade dos governos municipais, especialmente em final de gestão, além de serem suscetíveis à

chamada síndrome da continuidade administrativa..

A Lei 3.295, de 12 de março de 1997 (portanto logo no início do novo governo), revo

ga a Lei de criação dos Conselhos Distritais e, em seu lugar, constitui os Conselhos Comuni

tários no Meio Rural. A Lei Municipal que autoriza o Poder Executivo a criar os Conselhos

Comunitários no Meio Rural praticamente não difere da Lei anterior. As funções e atribuições

permanecem as mesmas. O que muda, essencialmente, é o conceito de territorialidade. O

Conselho é por comunidades, não mais por Distritos legalmente constituídos, que congregam

diversas comunidades do interior. Além disso, todas as Subprefeituras foram extintas, bem

como os cargos de Subprefeitos. A idéia era que os novos Conselhos Comunitários substituís

sem as funções tanto dos antigos Conselhos Distritais quanto dos Subprefeitos.

Vejamos os principais aspectos da nova Lei:

Cada comunidade pode constituir o seu Conselho Comunitário, por solicitação dos

moradores da respectiva comunidade, que é, posteriormente, regulamentado através de Decre

to Executivo. O Conselho é constituído por 5 membros titulares e 5 membros suplentes, todos

moradores do Distrito, maiores de 18 anos, eleitos pela comunidade e nomeados pelo Prefeito

Municipal através de portaria. A assembléia do Conselho Comunitário reúne-se ordinariamen

te na 2a quinzena do mês de dezembro para apreciação de relatórios das atividades do Conse

lho. Os membros do Conselho escolhem um Presidente e um Secretário dentre seus membros,

para mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. O Conselho tem a função de assessorar,

orientar e colaborar com a Administração Municipal no desempenho das atividades da locali

dade a que pertencem. A Lei também remete para o detalhamento das atividades e responsabi

lidades do Conselho através dos Decretos de instituição de cada Conselho, da mesma forma

que a lei anterior. Entretanto, os decretos decorrentes da lei apenas nomeiam os membros efe

tivos e suplentes dos diversos conselhos, num total de 40 instituídos por 3 decretos.

Na prática, nenhum destes Conselhos chegou a funcionar efetivamente. Esse é, inclu

sive, o entendimento de integrantes do Io escalão do governo que os implementou, como o
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então Secretário de Planejamento, em entrevista concedida. Já na avaliação do Prefeito, a mu

dança se justificava:

foi eliminado basicamente o distrito, foi criada a possibilidade, isso depois de mui

tas discussões, o Breno [vice-prefêito] na época passou todas as localidades per

guntando o que é que eles queriam. Bom, o que o pessoal tava nos dizendo, logo de

pois da eleição ele começou a fazer isso, primeiro, qualquer localidade tem seus

problemas, os Conselhos Distritais limitavam, não é, e ficavam de muita abrangên

cia, não é, por exemplo, o Conselho Distrital do Alto da União, né, aí ele tinha que

cuidar do Rincão do Tigre, do Rincão não sei de quê, não sei de quê, entende, e a-

cabava não dando certo. E o outro problema que aconteceu foi o caso dos capataz,

como era esse cara que tinha, era remunerado...

(...) O que é que aconteceu, tinha subprefeito, por exemplo, lá no Chorão que já ta

va doze anos de subprefeito. Então os cara que eram inimigo político a patrola não

passava lá, isso tudo testemunhamos, né, o cara que ele não gostava já não dava

não sei o quê, o cara que ele gostava ele dava o dobro, né. Então havia muita quei

xa sobre a atuação do subprefeito, por mais que o subprefeito quisesse ser bonzi-

nho, atender a todo mundo ele tinha dificuldades porque a demanda do seniço era

muita. Dava uma chuvarada, arrebentava cem pontes no interior do município, aí

começava aquele desespero e os cara batendo na porta lá, "como é seu...o prefeito

não vai dá jeito " e tal, né, aí ia uma patrola pro Mauá, os cara do Chorão, Deus o

livre, botava a boca, ligava pra rádio porque "lá no Mauá tem uma patrola, aqui no

Chorão não passou ainda ", enfim, nós achamos que...

(■■■)

Então tá. Então porque nós criamos os Conselhos Comunitários? Pra que eles pu

dessem também lá no Rincão do Tigre, discutir sobre ampliar o cemitério, a prefei

tura ajudando eventualmente, melhorar seu clube recreativo, melhorar a cancha de

bocha, ajudar a melhorar a igreja, enfim, esse tipo de coisa, e nisso nós encontra

mos uma...nós entendemos de como conhecemos o sistema anterior de tanto ouvir,

esses Conselho Comunitário ajudou muito, né, só que tinha em todos uma determi

nada conotação política infelizmente. Então lá no Mauá ficou dois voto a mais pro

PT, por exemplo, lá no outro ficou dois voto favoráveis pro PPB, lá no outro ficou

dois voto pro PDT, então a gente encontrava essas dificuldades. Mas nós íamos nas

reuniões, lá no local e eles vinham quando tinham coisa, na prefeitura, muito segui

damente, e a gente discutia, bom, vamos encapa então tal estrada, aquela vai sê en-

cascalhada, etc, etc, né, e eles eram mais ou menos assim os homens de alerta da

área, e o presidente escolhido entre eles, nós não nos envolvíamos, nós homologá

vamos os nomes que eles por votação faziam, né, tem lá o determinado dia que do

mingo é votação, tal hora, tal hora,né, e nós acabamos pela complexidade, acaba

mos em vê que seria de dois em dois anos prorrogando isso, acabaram ficando os

quatro anos da administração praticamente os mesmos Conselhos, algum lugar mu

dou mas a maioria ficou os mesmos.

(...)

Então assim, ó, eu acho que foi bom, só que cria-se, o que se observou é muita riva

lidade, sabe, entre o Rincão dos Gói e o Colônia Santo Antonia, por exemplo, então

era uma ciumeira, quando se anunciava que as patrolas estavam em Santo Antônio,

já vinha uma comissão lá dos Gói, por exemplo, to citando como exemplo, "pois é,

lá tá a patrola ", "mas nós não podemos estar em todos os lugares, meu Deus, te

nham paciência", né, e pegamos épocas de muita chuva, (...)né, também eles des

respeitam, passam carreta quebram a ponte, e dia de chuva vão tomar cachaça nu

ma bodega, quer dizer, bom, então encontramos dificuldade por aí, e outra dificul

dade então era a ciumeira, né, e a outra dificuldade era que eles sempre compara

vam (...Jsempre comparavam que era pouco dinheiro, pouco dinheiro, pouco dinhei

ro,...ah, vai tanto pra educação, a Câmara fica ganhando tanto de dinheiro, (...) por

ano..., então eles sempre se queixavam e queriam mais, e mais, e mais, aí tu dizia

"se leva em conta o que estamos aplicando no interior(...)
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Percebemos na fala do prefeito que foram estabelecidas novas relações com as comu

nidades do interior. É importante lembrar que em várias ocasiões este prefeito se queixava do

dinheiro gasto no interior, e isto fica evidente em sua fala. A política de manter pelo menos

uma motoniveladora fixa em cada distrito já não funcionava mais em todos eles no final do

governo anterior (ainda do PDT). Ao assumir, o novo governo recolheu todas as patrolas,

extinguindo as Subprefeituras. As estradas passaram a um péssimo estado de conservação

sendo que muitas localidades não receberam mais cuidados de conservação durante todo o

mandato.

A mudança de organização, segundo outro entrevistado, era por motivos políticos, ne

cessidade de marcar a gestão com inovações.

(...) Acho que o objetivo dele mesmo era desvincular o que era da gestão anterior.

Era mais democrático. Isso é uma dedução minha, querê dizê isso. Efizeram assim,

fizeram todo o incentivo, inclusive, a gente ouvia depois isso, eu não acompanhei,

não fui no interior, mas era tudo uma tentativa de que aquelas figuras aninhadas

politicamente com a administração saíssem como conselheiro lá no distrito, que

era uma espécie de, vamo dizê assim, canalizar o serviço, né, a partir dos seus, né, e

também uma forma de eles lá controlar um pouco a questão popular. Eu interpreto

dessa forma porque fizeram no primeiro ano e depois morreu, nem sequer deu bola,

porque em alguns casos esses Conselhos Comunitários, eles acabaram se transfor

mando assim..., claro, porque houve promessas de obras, de serviços etc, e esse

pessoal bem ou mal acabou fazendo essas discussões nas comunidades. E as comu

nidades começaram a cobrar e esse pessoal começou a cobrar a administração e aí

houve um esvaziamento. Essa é a minha leitura..

A seguir vamos descrever de forma sucinta o funcionamento de dois dos conselhos

distritais, buscando caracterizar, com base especialmente nos registros feitos nos livros de

atas, a forma de organização, o funcionamento, a abordagem sobre os problemas, a relação

dos conselhos com o poder público, com a comunidade que representavam, com outros conse

lhos.

6.3.1 - O Conselho Distrital de Santana

Instalado em 22 de janeiro de 1992, através do DE 1.515, o Conselho Distrital de

Santana realiza sua primeira reunião em 01/02/92. A Port. 09/92, de 22/01, nomeia os mem

bros eleitos pela comunidade. Na mesma data, através da Port. 08/92, o Prefeito Municipal

nomeia o Subprefeito do Distrito. No ato de instalação, o Conselho recebeu um livro da atas

com o termo de abertura firmado pelo Prefeito Municipal.
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Na Ia ata encontramos:

(...) realizou-se a primeira reunião do Conselho Distrital de Vila Santana, com o

objetivo de programar as atividades que o conselho pretende realizar e que são pri

oridades da comunidade. (...)

(...) o Sr. Antônio Rigliski na condição de presidente do Conselho Distritalfalando

sobre as dificuldades que teremos que enfrentar para atingirmos tais objetivos, fri

sou também a negativa de prefeitos anteriores e, alguns vereadores que em gestões

passadas posicionaram-se contrários a essa aspiração do Povo do Povoado Santa

na.

(...) Em seguida falou o Sr. Antônio Garzela [o subprefeito nomeado] convocando o

Conselho a trabalhar coeso para se atingir maior numero de reivindicações. Salien

tou que se faz urgente a limpeza e organização das ruas da Vila, necessitando a

mesma de maquinas para o patrolamento das estradas que estão em péssimo estado

de conservação, também colocou como necessidade urgente a construção de dois

abrigos (...)

(...) A Sra. Mariza Gisler relatou que de posse de um laudo onde consta análise téc

nica da água que abastece dezoito famílias está contaminada, apresentando junto

ao mesmo um abaixo assinado reivindicando a abertura de um poço artesiano, soli

citou ainda a melhoria do transporte escolar e a instalação da iluminação pública

na parte mais baixa da Vila e um posto de saúde.

O Sr. Vanderlei Meger manifestou sua preocupação com a necessidade da constru

ção do depósito para o lixo tóxico e também com a situação das estradas.

A Sra. Irene Zientarski reivindicou com a máxima urgência o patrolamento e encas-

calhamento das estradas das linhas três e quatro leste e, um deposito de lixo tóxico

na Linha 4 ou 5 Leste.

O Conselho Distrital bem como o Subprefeito mostraram-se preocupados com o não

atendimento por parte das autoridades de um sonorizador em frente a paróquia S.C.

Jesus e ao Colégio Pio Buzanelo frisando que a realização de tal obra é de vital im

portância tendo em vista a grande movimentação de pedestres principalmente alu

nos que se vêem ameaçados pela grande velocidade dos automóveis.

Constatamos que já na primeira reunião, o Conselho mostra-se disposto a melhorar a

qualidade de vida dos moradores do distrito. Aborda questões rotineiras, como necessidade de

encascalhamento de estradas, mas também questões mais amplas, como conservação de es

tradas, nas quais entra a responsabilidade dos próprios agricultores. Preocupações com o meio

ambiente (lixo tóxico proveniente de embalagens de produtos agrícolas...), e de segurança

(sonorizadores) também estão presentes, mesmo que o responsável imediato pela decisão e

pelo atendimento/execução nesse caso não seja o governo local (o sonorizador a que se refe

rem é exigido numa rodovia estadual que corta o distrito e a responsabilidade pelo acondicio-

namento do lixo tóxico é em princípio de órgão estadual).

A 2a reunião ocorre ainda em fevereiro, no dia 18. Nesta reunião participou o Secretá

rio Municipal de Obras, a pedido do Conselho, e a reunião também foi aberta à Comunidade.

Tratou-se de 3 assuntos: perfuração do poço artesiano, pavimentação em frente à Igreja, ne

cessidade urgente de cedência de patrola (nome popular de motoniveladora) por parte da Pre

feitura para o Distrito. De resultado, "o Secretário prometeu de destinar a partir de amanhã
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dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois" (Ata n° 02/92). Encerrada a ata, foi

acrescentado um 'em tempo' em que foi registrado "o calçamento seria a partir de segunda-

feira dia vinte quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois". A ata segue assinada

pelos presentes, inclusive o Secretário Municipal. Além do Conselho, mais 15 moradores as

sinaram a ata.

No dia 29 do mesmo mês, nova reunião, mais uma vez aberta à comunidade, sendo a

ata assinada por mais de 30 pessoas. Quatro assuntos na pauta: calçamento, nome da avenida,

construção da gruta e solicitação da patrola. Quanto ao calçamento, foram analisadas as pro

postas de divisão dos custos, entre a comunidade e a Prefeitura, ficando decidido pela propos

ta do Prefeito em outra reunião com a comunidade, assumindo a Prefeitura o material (cor

dões e pedra irregular) e os moradores interessados a mão-de-obra. Escolheu-se o nome a ser

dado à avenida em obras. Não há registro na ata quanto ao tema da construção da gruta nem

quanto ao encaminhamento no que se refere a. patrola (assunto pendente já da outra reunião,

não tendo a Secretaria cumprido a promessa anterior).

A reunião seguinte, realizada em 21/03/92, teve como pauta a segurança da comunida

de. O Conselho convidou a Brigada Militar, representada pelo Sargento Serra, que se queixa

da falta de recursos para combustível. Decidiu-se que o Padre falará na missa e que após esta

será passada uma lista de livre adesão para contribuição de taxa livre. O recurso arrecadado

será entregue ao Subprefeito, que prestará contas da aplicação.

Em 11/04 nova reunião, para posse do novo Subprefeito, atual presidente do Conselho.

O Conselho escolheu novo Presidente. Foi também definida a programação das atividades do

Subprefeito:

Quando tiver máquinas trabalhando no Distrito, o Subprefeito tem a obrigação de

acompanhar os trabalhos diariamente, de segunda a sábado. Neste caso, contatos

com o Subprefeito, somente localizando as máquinas;

Quando não tiver máquinas trabalhando no Distrito o atendimento aos moradores

será o seguinte: às 2"s, 4"s e 6"s, das 14;00 às 18:00 horas na sala provisória da

Subprefeitura.

As terças e quintas feiras serão destinadas para ver trabalhos a ser efetuados, es

tradas, pontes, encascalhamentos, etc.

O Subprefeito estará sempre à disposição das pessoas e dos Srs. Conselheiros Dis

tritais a qualquer dia da semana para reuniões, audiências com Secretários ou o

Prefeito Municipal;

Em dias de chuva, ou com barro, o Subprefeito não dará atendimento aos morado

res na Subprefeitura;

Por último o Subprefeito reserva-se o direito de em alguns dias em plena colheita de

soja ou trigo, não comparecer ao trabalho, previamente estabelecido pelo Conselho

Distrital.
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Percebemos que os conselhos estavam construindo seu espaço, buscando entender e

melhorar sua organização e funcionamento. Fica evidente, também, que as atividades do Sub

prefeito e do Conselho estavam intrinsecamente ligadas, funcionando o Conselho efetivamen

te como um coordenador/controlador das atividades do mesmo.

Em 30 de abril de 1992 ocorre uma reunião com todos os conselhos distritais, convo

cada pelo Prefeito Municipal. Nesta reunião foram tratados: a função do Conselho Distrital; as

obrigações do Subprefeito; conservação da agropecuária; implantação de unidade da CEASA;

projeto de microbacias e projeto de açudes. Os resultados da reunião estão registrados na ata

n° 6, de 06/06/92. Nesta ata registra-se também a discussão sobre a definição de uma "marca"

para cada distrito num processo de diversificação, desafio colocado pelo Prefeito e Secretaria

de Desenvolvimento Econômico. No caso de Santana ficou definida sua vocação pela citricul-

tura. Ficou estabelecida a realização da Festa da Laranja29, marcando-se, inclusive, a data da

Ia edição para 19 de julho do mesmo ano.

Em 16/09/92 realiza-se reunião com presença de técnico da Secretaria de Planejamen

to do Município e de um Vereador, para discutir aspectos relativos à definição de perímetro

urbano da Vila do Distrito, sendo que o perímetro "(...) deverá ser decidido em assembléias

pela comunidade".

As reuniões seguintes, em 11/12 do Conselho e 28/12 da Assembléia do Conselho,

serviram para avaliação das atividades de 1992 e levantamento de prioridades para o ano de

1993, além de eleger 50% do Conselho, de acordo com as normas de composição. Da assem

bléia participaram mais de 120 pessoas, o que demonstra a importância que estava sendo dada

à atuação dos Conselhos Distritais do Interior do Município e empenho em participar, mesmo

em data entre as festividades de Natal e Ano Novo. Da Assembléia participou representante

da Secretaria Municipal de Planejamento.

Da análise do registro das atividades constatamos um funcionamento nonnal do Con

selho até 1995. Há registro de 13 reuniões em 1992, 18 em 1993, 9 em 1994 e 3 em 1995 (a-

pesar de que na 3a ata o registro se refere à 8a reunião do Conselho no ano). Ao longo destas

atas aparece o registro das atividades, como, por exemplo, a organização e posterior avaliação

dos resultados das 4 Festas Anuais da Laranja, o levantamento permanente de problemas e sua

Este evento mantém-se até hoje, ocorrendo anualmente. A adoção desta marca da comunidade teve reflexos

econômicos, ampliando-se investimentos em viveiros de mudas, sendo o Município considerado hoje o segundo

pólo estadual em produção de mudas cítricas.
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priorização anual para inclusão nos Planos Plurianuais, LDOs e Orçamentos Anuais do Muni

cípio. Constatamos também que alguns assuntos estão presentes em todos os momentos, como

a questão do lixo tóxico, o que mostra que não houve solução satisfatória.

No caso do Conselho Distrital de Santana, o livro de atas em análise revela bem isso.

A última ata registrada é a de n° 01/97, relativa à Assembléia do Conselho Distrital em

07/01/97, no início da nova gestão municipal. Na abertura da reunião aparece toda a polêmica

envolvida na mudança da legislação, com a extinção dos Conselhos Distritais e criação dos

conselhos comunitários no interior. Lamenta-se a ausência do Vice-prefeito e do filho do pre

feito, que prometeram comparecer para explicar as mudanças. Mesmo assim, tendo em vista a

nova lei, a assembléia acaba elegendo dez representantes (cinco efetivos e cinco suplentes)

para integrarem o novo Conselho. Os documentos da eleição juntamente com a ata foram en

caminhados para a oficialização por decreto do executivo. Neste decreto, entretanto, após no

meação dos membros de 34 conselhos, o decreto inclui 2o artigo:

Art. 2" - A comunidade de Santana realizou 2 assembléias paralelas, elegendo 2

conselhos, contrariando a Lei que autorizou a criação dos mesmos, sendo encami

nhada a documentação à Procuradoria do Município para emissão de parecer e

posterior expedição de decreto específico de constituição e nomeação dos titulares e

suplentes.

Mais tarde, juntamente com a constituição de outros 4 Conselhos, novo decreto no

meia os membros do Conselho da Comunidade de Santana. Porém não houve mais registro de

qualquer reunião daí em diante.
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Conclusão

O Brasil, Estado democrático de direito, adota mecanismos de democracia representa

tiva, consubstanciada especialmente pelas eleições periódicas dos representantes, tanto para o

Legislativo como para o Executivo. Mas, admite também mecanismos de democracia direta,

como as figuras de plebiscito, referendo e iniciativa popular. O Brasil, é, portanto, uma demo

cracia semidireta e, por outro lado, uma República Federativa composta pela união indissolú

vel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.

País permeado por uma realidade complexa, com características multiculturais e com

uma sociedade civil que tem buscado participar de decisões nacionais, estaduais e locais, é

também marcado pelas desigualdades, diferenças e desequilíbrios sociais e econômicos; e que

vive o descrédito na denominada classe política (principalmente naquelas instituídas como

partidos políticos), pois as práticas desenvolvidas, em diferentes instâncias governamentais,

revelam problemas sérios, os quais se manifestam através da falta de honestidade, passam

pela administração de interesses pessoais ou de pequenos grupos nacionais e chegam até a

falta de defesa dos interesses da nação. Mas, apesar dos problemas existentes, muitos esforços

têm sido empreendidos para romper com certos discursos e práticas e consolidar a democraci-

a, a participação e a cidadania ativa e interativa, na perspectiva de melhoria da qualidade de

vida para todos. Estes esforços provêm tanto das instâncias dos diversos poderes federais,

estaduais ou municipais, como e, principalmente nas décadas de 80 e 90, da sociedade civil.

Como vimos, nos anos 80, período da supressão dos regimes autoritários, em vários

países da América Latina, buscou-se a participação cidadã, como mediação para o aprofun

damento da democracia. Ao assumir que a crise era do próprio Estado, passou-se a discutir as

questões relativas ao poder centralizado por ele e a sua atuação econômica. Entendeu-se que

este precisava ser democratizado. Em decorrência, na década de 90, desenvolveram-se refor

mas constitucionais, que enfatizaram os instrumentos da democracia direta e possibilitaram a

participação cidadã na administração pública. No caso brasileiro, foi elaborada a Constituição
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Federal, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios. E, também, impri

miu-se um outro jeito de fazer a gestão da coisa pública. Neste contexto, a co-gestão, que

combina gerenciamento descentralizado dos recursos e criação de colegiados para sua admi

nistração, firmou-se como paradigma da nova ordem institucional, que faz da cooperação so

cial a via para a provisão dos serviços públicos.

As crises estruturais e políticas pelas quais passaram e ainda passam, principalmente, o

Estado e a sociedade civil, geraram e têm contribuído para que na contemporaneidade aconte

çam várias e intensas transformações. Neste sentido, a consolidação do processo constituinte

nos três níveis constitutivos da Federação Brasileira, na década de 90, caracterizou e marcou

um novo período na história do Brasil e é nesse contexto que surgem os Conselhos Munici

pais. E, como dissemos, se constituem, atualmente, quase como um "lugar comum" na grande

maioria dos municípios, porém com características e intencionalidades distintas. A implanta

ção dos mesmos acontece após a aprovação das leis orgânicas municipais, decorrentes das

orientações da Constituição Federal de 1988 e das respectivas constituições estaduais. Estudos

apontaram que, em grande parte dos Estados e dos Municípios, a atuação da sociedade civil

organizada, tanto pelos movimentos sociais mais tradicionais, como pelos chamados novos

movimentos sociais, foi decisiva nos processos constituintes que culminaram com a elabora

ção e aprovação das cartas magnas dessas esferas constitutivas do Estado brasileiro. As Leis

Orgânicas, na maioria dos municípios, incorporam os conselhos municipais como instrumen

tos da participação da sociedade civil na gestão pública, com avanços em relação às imposi

ções das constituições estadual e federal.

Conforme explicitamos, nossa intenção de pesquisa foi conhecer, analisar e evidenciar

entendimentos possíveis em relação à prática de atuação dos Conselhos Municipais na formu

lação, implementação e avaliação das políticas públicas e suas relações com a gestão pública

local, no período de 1989-2000, no município de Ijuí. Para tanto, priorizamos conhecer, anali

sar e evidenciar intencionalidades e fonnas de agir/gerenciar praticadas pelos Conselhos Mu

nicipais e, também, descrever e analisar as relações da sociedade civil com o Estado. Para

tanto, apontamos algumas reflexões elaboradas no processo de conhecimento e análise das

práticas e discursos desenvolvidos na atuação dos conselhos municipais neste município.

Ressaltamos que o diálogo que estabelecemos com sujeitos, o referencial normativo e

o referencial analítico estudado possibilitou que compreendêssemos a problemática por nós

definida. Com certeza, muitas outras reflexões poderiam ser efetuadas, mas foi necessário

delimitá-las em razão de vários motivos. Fica aqui expressa nossa intencionalidade de conti-
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nuar pesquisando e aprofundando este tema e suas interfaces.

Constatamos que a participação da sociedade civil na gestão pública vem crescendo a-

través dos conselhos municipais, evidenciando a importância que os mesmos adquiriram no

cenário municipal brasileiro. Entretanto, a existência formal de conselhos, mesmo que insta

lados e com conselheiros escolhidos e nomeados, não garante que eles realmente funcionem,

ou, mesmo funcionando, que sejam eficientes e eficazes como instrumentos de aperfeiçoa

mento da cidadania interativa, que atuem como formuladores ou que pelo menos participem

ativamente do processo de formação das políticas públicas. Por isso atualmente é, ainda, ne

cessário refletir a respeito do funcionamento dos conselhos em diferentes períodos e gestões

políticas e, nas suas normatizações e dinâmicas, para compreender suas características gerais

e particulares.

Em relação às características particulares, o município de Ijuí teve significativa expe

riência histórica, pois desde a década de 50, falava-se e praticava-se a participação através dos

conselhos, tornando sua experiência singular e adequada para estudos que aprofundem enten

dimentos desta experiência.

Quanto ao conceito de participação na definição das políticas públicas municipais,

conforme analisamos em nosso estudo, apresenta influências diversas, variando desde a idéia

de obrigação instituída pelos governos federais e estaduais, passando pelo uso como meio de

cooptação da sociedade civil organizada, chegando, então, até a constituir-se em proposta

ideológica de determinado partido político que acredita na gestão permeada pela participação

em seu sentido mais geral, como elemento de transformação social e meio de partilhar o po

der. Inferir, então, a existência de interação como princípio que constitui as relações e práticas

desenvolvidas no município de Ijuí.

Em relação ao referencial normativo na esfera federal, entendemos que a partir da ela

boração da nova Constituição brasileira, cujo texto defende princípios voltados à dignidade

humana, à soberania e à cidadania, abriram-se possibilidades legais para a efetivação de uma

sociedade mais justa, solidária e livre, com desenvolvimento nacional. A Constituição Cidadã,

como passou a ser compreendida, imprimiu novos significados e desencadeou outras possibi

lidades de desenvolvimento de práticas sociais; ou abriu para novas conceituações, bem como

deu força às práticas que vinham priorizando a participação da sociedade civil. Porém, o que

pretendemos afirmar agora é que o texto constitucional para continuar vivo e dinâmico, preci

sa que os cidadãos e também o Estado, ou seja, todos o tomem realidade vivida e, portanto,

sujeita à dinâmica e às trocas dialógicas nas relações humanas que passam pelas relações ar-
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gumentativas, as quais, como dissemos antes, implicam em conflito e consensos e, portanto,

negociações. Em síntese: interatividade, pluralidade e um regime de democracia semidireta.

Mas, para tanto, seu texto precisa ser estudado e praticado em todas as esferas da vida. Daí

que enfatizamos que a educação política e a vivência da cidadania se fazem necessárias. A-

creditamos que os processos educativos envolvem dialeticamente o discurso e as práticas. Ou

seja, é fundamental estudar a Constituição, propor práticas, vivenciá-las e refletir constante

mente analisando-as nessa relação imbricada do discurso nonnativo e/ou do discurso analítico

com as múltiplas realidades. Ressaltamos aqui que nossa crença é que se vive e se reflete a

cidadania ativa (e porque não chamá-la interativa) entre sociedade civil e Estado nas relações

interdiscursivas e nas práticas sociais, ou seja, na práxis. O que aponta para o entendimento

de que essa relação dialética é, portanto, interativa. Considerando o estudo realizado, enten

demos que hoje podemos argumentar na defesa de uma participação interativa, que implica

uma idéia de cidadania também interativa, significando o processo que envolve sempre a pre

sença de um outro (cidadãos, Estado, partidos, instituições em geral, movimentos) que possu

em concepções e praticam ações com e não sobre ou em lugar de, logo, há relações dialógicas

e a articulação entre práticas e discursos, considerando os contextos históricos, políticos, cul

turais e econômicos.

Na atividade de planejamento e administração pública, as formas de participação se-

midiretas concretizam-se através dos conselhos comunitários ou conselhos gestores de políti

cas, sejam eles setoriais, territoriais ou globais. Os diversos canais e instrumentos de partici

pação foram sendo detalhados na legislação complementar, nos processos de descentralização

de políticas sociais, como no caso do Sistema Único de Saúde, da Lei de Organização da As

sistência Social e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verificamos que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul avança no sentido de

explicitar a figura dos conselhos comunitários e conselhos populares, além de incorporar o

caráter deliberativo, no caso do Conselho Estadual de Educação, garantindo-lhe também a

autonomia administrativa e dotação orçamentária própria. Também, no caso do Conselho Es

tadual de Saúde, a Constituição do Estado garante poder decisório na formulação, gestão, con

trole e fiscalização da política de saúde. A própria Constituição Estadual já institui diversos

conselhos, como o caso do Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Estadual da Criança e do

Adolescente. Além disso, define a participação como um dos princípios da administração

pública direta e indireta, tanto para o nível estadual como municipal.

Os Municípios, como entes federados, possuem autonomia política (auto-organização
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e autogoverno), normativa (fazem suas próprias leis), administrativa (administração própria) e

financeira (capacidade de instituir tributos e aplicar rendas), nos limites das constituições Fe

deral e do respectivo Estado. Os mecanismos de democracia representativa e direta também

estão presentes no Município.

Na década de 90 consolida-se o processo de descentralização e municipalização das

políticas sociais, com a transferência para o nível local de diversas atribuições até então mais

centralizadas nos outros níveis de governo. No bojo deste processo, ampliam-se as condições

para a introdução de canais de participação da sociedade civil na gestão pública. Participação

esta vista como necessária para garantir uma maior eficiência e eficácia nos serviços públicos.

A Lei Orgânica do Município de Ijuí, como analisamos, possibilita a criação de diver

sos conselhos municipais (explicitando 15 tipos no próprio texto da Lei, além de abrir possibi

lidade de criação de outros), como canais de participação da sociedade civil.

O envolvimento decisivo das entidades locais, como os partidos políticos, entidades

vinculadas ao movimento sindical, a organização comunitária já existente, com Associações

de Bairros congregadas no Conselho de Bairros de Ijuí, institucionalizado pela prática de mui

tos anos, mas não institucionalizado do ponto de vista formal pelo poder público, a existência

do Movimento pela Retomada do Desenvolvimento de Ijuí desde 1983, a existência do Con

selho Municipal de Educação, criado por lei municipal ainda em 1969 e funcionando ativa

mente desde 1983, o funcionamento da Comissão Interinstitucional de Saúde - CIMS, tam

bém desde 1983, nascida de movimento da sociedade civil, o plano de governo do partido que

estava exercendo o segundo mandato consecutivo, foram todos elementos que, no nível local,

alimentaram o debate desenvolvido durante a constituinte municipal, culminando com esta

Lei Orgânica que incorporou diversos mecanismos no sentido da consolidação e instituciona

lização da participação comunitária no planejamento, gestão, controle e avaliação da gestão

pública, no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação das políti

cas públicas. Foi este processo de construção que permitiu, por exemplo, a decisão de aplicar

no mínimo 35% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensi

no público municipal; e que garantiu o caráter deliberativo para todos os conselhos municipais

em Ijuí.

Para uma melhor compreensão e entendimento dos conselhos em funcionamento em

Ijuí, propusemos, com base em diversas variáveis, tipologias classificatórias nas quais enqua

dramos os conselhos de Ijuí. Considerando as experiências existentes no país, relatadas em

estudos descritivos e analisadas em pesquisas, além das especificidades encontradas no caso
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de Ijuí, propusemos, com base na composição e distribuição do poder por segmentos da soci

edade, a seguinte classificação: conselho paritário, conselho tripartite, conselho tripartite pa-

ritário, conselho tetrapartite, conselho tetrapartite paritário, conselho técnico-corporativo,

conselho governo-sociedade ou homologado e conselho sociedade-governo ou autônomo.

Conforme sistematizamos na tabela n° 5, em Ijuí classificamos 65% dos conselhos neste mo

delo, isto é, 13 dos 20 conselhos existentes. Esta tipologia proposta procurou possibilitar o

mapeamento dos diversos conselhos, no que se refere à sua composição e à distribuição do

poder. Isto é importante, pois a composição, ainda que não garanta efetivo funcionamento dos

conselhos, é um dos elementos cruciais a um melhor desempenho e efetividade de suas ações.

No caso de Ijuí, quanto a este aspecto, verifica-se que, de um modo geral, a concepção dos

conselhos enquanto instrumentos de institucionalização da participação da sociedade civil na

gestão pública, pelo menos no plano formal, está claramente presente. A supremacia do mo

delo que denominamos de sociedade-governo ou autônomo, no caso de Ijuí, seja para os con

selhos temáticos ou globais, seja para os conselhos setoriais, é, também, resultado da cultura

de participação aqui existente, da cultura de preocupação da comunidade com os seus desti

nos, da busca de interação nas decisões e do desejo de autonomia sempre forte nas suas for

mas de organização.

Quanto à forma de escolha/indicação dos conselheiros cabe destacar que em Ijuí pode

chegar a 46% o número de conselheiros que têm sua indicação através de colégios eleitorais.

Vale lembrar, porém, que o peso maior deste percentual está concentrado num único tipo de

conselho: o conselho distrital, que por ser territorial, repete-se em diversas comunidades do

interior.

No Município de Ijuí, apesar do alto grau de urbanização, ainda é de fundamental im

portância a presença de população no meio rural. A manutenção da população no meio rural,

importante para evitar o agravamento da marginalização e da exclusão social, requer um con

junto de políticas públicas voltadas ao atendimento de necessidades básicas que garantam o

mínimo de qualidade de vida, tanto nos serviços da infra-estrutura física, quanto nos serviços

sociais como educação e saúde, além da preocupação crescente com as questões do meio am

biente e da conservação do solo. Construir canais e instrumentos que se constituam numa

forma de buscar a interatividade entre as comunidades e o poder público local é fundamental.

Já não basta a descentralização, através da criação de subprefeituras nos distritos, responsá

veis pelos serviços colocados à disposição das populações do interior; é preciso que a comu

nidade se envolva efetivamente, garantindo assim uma maior qualidade desses serviços, me-
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lhorando a eficiência dos mesmos e, especialmente, a sua eficácia. Os conselhos apontam

como canais mediadores nessa relação de participação interativa.

Os conselhos distritais possuem, assim, por um lado, um papel importante no proces

so de planejamento, constituindo-se no espaço privilegiado de interação sociedade-governo no

processo de formação da agenda de políticas públicas. Por outro lado, estes conselhos cum

prem também um papel de gestores, ao se constituírem no fórum de tomada de decisão no que

se refere aos serviços públicos prestados no distrito. Mais do que um órgão fiscalizador da

subprefeitura, dos programas e das ações da prefeitura municipal no distrito, interagem de

forma mais ampla e permanente, ao participarem da análise das situações e das definições das

ações a serem empreendidas, além do acompanhamento e da avaliação.

Desta forma, entendemos que os conselhos distritais, considerando as suas funções, as

suas atribuições, a sua forma de composição e a sua organização, contribuem para a constitui

ção de uma esfera pública ampliada, espaço de interação entre a sociedade e o Estado.

Os Conselhos Distritais, dado sua composição e forma de indicação (eleição direta dos

conselheiros pela comunidade, em assembléia) e dado sua organização (assembléia geral de

moradores que define metas e prioridades para o planejamento e à qual o conselho presta con

tas) constituindo-se por isso em espaço público no qual, pela interação comunicativa, se cap-

tam/publicizam os problemas sociais, que, organizados em agenda, são transmitidos ao esta

do. Por outro lado, o conselho atua também como um espaço de partilha de poder, já que toma

decisões por delegação em questões diretamente ligadas a alguns serviços básicos, constituin

do-se, neste caso, como um colegiado decisório atuando conjuntamente com o subprefeito

distrital, que é executor destas decisões do conselho. Podemos afirmar que o conselho distrital

é um canal de participação que atua tanto na modalidade de participação consultiva quanto

resolutiva.

Ao longo do estudo, uma questão que surgia e ressurgia era: afinal, os conselhos situ

am-se no âmbito do Estado ou no âmbito da sociedade civil? São instrumentos de governo ou

são instrumentos da sociedade civil? De um modo geral, o entendimento é de que, sendo cria

dos legalmente pelo Estado, tendo caráter deliberativo em alguns casos, possuindo atribuições

executivas em outros, constituem-se efetivamente como um espaço estatal. É por este motivo

que em boa parte dos conselhos municipais no Brasil, o cargo de presidente dos mesmos é

exercido pelos Secretários Municipais, que além de serem os coordenadores da pasta setorial

na administração local, coordenam o conselho municipal e, via de regra, também coordenam

o Fundo Municipal da área, quando este existe. Por outro lado, se entendidos como espaço da
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sociedade civil, independentes do Estado, como poderiam tomar decisões sobre políticas pú

blicas locais? O Estado - os integrantes do governo, eleitos legitimamente e os integrantes

permanentes dos órgãos estatais - estaria neste caso transferindo seu poder legítimo, portanto

sua responsabilidade, à sociedade através dos conselhos?

O estudo que desenvolvemos no município de Ijuí aponta para o entendimento de que,

apesar de terem sido instituídos pelos governos, portanto sendo instâncias do Estado, pelas

suas características e constituição, são assumidos e dinamizados pela sociedade civil. Mais

que isso, são seguramente uma conquista da sociedade civil, que, como vimos, lutou pela sua

inclusão na Lei Orgânica, por um lado, como resultado de uma prática já existente, seja de

forma institucionalizada pelo Estado (por exemplo, o Conselho de Educação), seja de forma

não institucionalizada pelo Estado (por exemplo, a Comissão Interinstitucional Municipal de

Saúde), por outro, como resultado da influência pelas discussões em nível macro no país na

busca da ampliação dos espaços públicos necessários à ainda incipiente democracia em pro

cesso de construção. Entendemos que os conselhos não são exclusivamente estatais nem ex

clusivamente entidades da sociedade civil. São espaços de interação entre o Estado e a socie

dade civil, já que as pessoas (instituintes) são as que decidem e influenciam nas políticas pú

blicas. Na contemporaneidade, os espaços públicos não estão fechados em si mesmos, tanto

pelo instituído através dos discursos normativos como pelas práticas e demandas da sociedade

civil. E essa relação é permeada pela possibilidade da participação interativa. O que nos leva à

idéia de intercomplementaridade das diferentes instâncias co-existentes na sociedade.

No entanto, concebida a sociedade civil como o conjunto de instituições do mundo da

vida, entendemos compreendidos entre estas instituições os conselhos municipais, nos quais é

possível, através do discurso argumentativo elaborado com base nos critérios de validez de

todos os integrantes, numa práxis pautada na teoria da ação comunicativa, construir o enten

dimento sobre a agenda e as políticas públicas, ainda que, em determinado momento, exija-se

dos mesmos a tomada de decisão com vistas à ação, momento em que são necessárias, tam

bém, a racionalidade estratégica e a racionalidade instrumental.

Como vimos na análise das dinâmicas interativas dos conselhos, muitos discursos (a-

qui sob a forma de reuniões ou assembléias) aconteceram na interação entre cidadãos e na sua

relação com o governo local, sendo que muitos se transformaram em ações concretas (enca

minhamentos práticos para resolução dos problemas daquele lugar ou grupo) e outros discur

sos caíram no esquecimento, virando, na expressão de Tenório, retórica. As razões pelas quais

isso acontece podem ser explicadas considerando que são produções humanas históricas e
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culturais desenvolvidas por sujeitos/cidadãos que desempenham papéis sociais também distin

tos. Há, nessas dinâmicas, avanços e retrocessos, gerados nas articulações entre esses sujei

tos/cidadãos que trocam seus papéis e/ou porque as idéias se transformam ou não. Em síntese,

a palavra pode se tornar ação ou não se há vontade política.

Em razão disso, outro aspecto que queremos destacar é o relacionado ao processo edu

cativo. De um modo geral, os conselhos são constituídos, as entidades indicam representantes

e ele começa a funcionar. Os conselheiros não têm formação específica em relação a vários

aspectos, a começar, muitas vezes pela legislação, atuando sem saber exatamente o que fazer,

com o risco de facilmente passarem a se preocupar com as questões que afetam a entidade ou

grupo que representa no conselho, não conseguindo, portanto, assumir uma visão de universa

lidade dos problemas e soluções para as questões públicas. Acreditamos que os conselhos se

constituem em espaços permanentes de aprendizagem. Logo, quando os conselheiros assu

mem, é na dinâmica das interações que eles desenvolvem conhecimentos. Entretanto, o que

queremos enfatizar é que a qualificação dos conselheiros é um objetivo a ser alcançado se

queremos que o processo avance mais rapidamente, ou seja, não é necessário 'descobrir a

roda'. Por isso, entendemos que um projeto de educação continuada e intercomplementar en

tre as diversas áreas do saber que contribuiriam no entendimento das funções dos diversos

conselhos na gestão, implementação e avaliação das políticas públicas seria de fundamental

importância para dar consistência, dinamismo e visão ampla do seu papel interativo na relação

sociedade civil e Estado, resguardadas as autonomias, mas tendo em vista a qualidade de vida

e a democracia.

Uma das constatações que aflora da análise dos conselhos em Ijuí, é a dificuldade que

todos eles enfrentam com relação às condições de funcionamento, de infra-estrutura e a ques

tão da autonomia para garantir um melhor funcionamento. Como vimos, não se trata de uma

questão de ordem legal, já que a maioria dos conselhos em seus mecanismos normativos pre

vê condições para dotação orçamentária específica à manutenção de suas atividades, nas se

cretarias municipais com as quais mais se identificam os conselhos. Na prática somente dois

dos conselhos (Educação e Saúde) possuem esta dotação. Os demais utilizam dotações para a

manutenção das secretarias, desde que consigam negociar e convencer o secretário da neces

sidade do ordenamento de despesas para os conselhos, o que se torna mais difícil em momen

tos de conflitos maiores entre os conselhos e órgãos municipais, fragilizando o poder decisó-

rio dos conselhos. Alguns conselhos têm assessores específicos, seja através de cedência de

servidores por parte das secretarias (caso da educação, da assistência social, da defesa do con-
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sumidor), seja através de criação de cargos específicos preenchidos através de concurso públi

co (caso da saúde). Em outros casos o apoio é casual, a partir de negociação com as secretari

as. As análises apontam para a necessidade de definir com mais clareza as verbas de manu

tenção dos conselhos, que poderia estar vinculada a apenas uma secretaria como, por exem

plo, a Secretaria de Governo, o que diminuiria a idéia presente de que os conselhos se consti

tuem em apêndices das secretarias setoriais. Isto também vale para a infra-estrutura física,

especialmente em termos de espaços para o funcionamento dos conselhos. As secretarias exe

cutivas dos conselhos necessitam de espaço, mobiliário e equipamentos mínimos para o su

porte administrativo. Em geral, as secretarias cedem estes espaços, normalmente exíguos,

onde funciona a secretaria e onde também acontecem as sessões plenárias do conselho, invia

bilizando a participação de indivíduos ou entidades, apesar das reuniões serem abertas, por

absoluta falta de espaço. Alguns conselhos optaram por realizar as reuniões no Salão Nobre

da Prefeitura Municipal, espaço amplo e de fácil acesso, o que facilita a participação da socie

dade nas reuniões dos conselhos. Para avançar na questão da garantia das condições de fun

cionamento regular dos conselhos, uma solução que pode ser apontada é a de concentrar a

infra-estrutura dos conselhos num único local. Isto permitiria a constituição de equipe de a-

poio administrativo aos conselhos, sem necessidade de constituir secretarias executivas para

cada conselho isoladamente. Potencializaria também as possibilidades de integração e intera

ção entre conselheiros e conselhos, rompendo com a fragmentação das discussões, permitindo

melhores condições de os conselhos constituírem suas pautas de discussão observando um

enfoque mais universalista dos problemas a integrarem a agenda pública com vistas à formu

lação e implementação das políticas.

A opção pelos conselhos municipais e a dinâmica estabelecida pela sua prática possi

bilitou significativos avanços na gestão pública local, notadamente em alguns setores, entre os

quais, sem dúvida, destacamos a saúde e a educação. A escolha de Ijuí como uma das quinze

experiências brasileiras em Educação e Desenvolvimento Municipal, no período de 1989 a

1992, dentro dos programas da UNICEF, corrobora a importância do Conselho Municipal de

Educação que, desde 1983, atua de forma bastante integrada com a Secretaria Municipal de

Educação e Cultura e a Universidade, além da importância da vontade política do poder pú

blico municipal em priorizar a educação, resultando em ganhos concretos para a comunidade.

Mas também é evidente que ainda há necessidade de conquistar avanços qualitativos no pro

cesso de construção da dinâmica dos conselhos municipais. Neste sentido, fazemos algumas

ponderações que, analisadas, poderão ser tomadas como elementos para discussões e argu-
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mentações nos espaços dos conselhos, nos espaços do poder público local e, quem sabe, tam

bém nos espaços mais amplos da sociedade.

Outro aspecto é a constatação de que ainda é muito pequena e, às vezes, até inexisten

te, a interação entre os diversos conselhos e entre os conselheiros que atuam nestes. A intera

ção conquistada, fundamental no processo educativo continuado, poderá ser obtida através de

diversas reflexões, práticas e canais de participação. Já afirmamos que a reativação do CO-

DEMI, com novas características, é um dos caminhos para garantir esta interação. O municí

pio, ainda que esteja integrado, pode aprofundar a discussão em curso na região do Conselho

Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial, que tem como meta a implantação de Con

selhos Municipais de Desenvolvimento nos 32 municípios da sua região de abrangência até a

metade de 2002. No caso de Ijuí, as análises levam à conclusão de que o CODEMI exerceu

um papel importante nos primeiros dois anos de funcionamento, conseguindo atuar tanto no

aspecto da discussão e definição de estratégias de desenvolvimento gerais para o município,

ainda que não tenha elaborado um plano participativo e estratégico de desenvolvimento inte

grado do município, quanto no papel de conselho técnico coordenador do Plano Diretor Urba

no. Após este período, entretanto, voltou-se exclusivamente a este aspecto mais técnico, pas

sando a funcionar de forma irregular. As tentativas de que assumisse seu papel de espaço de

discussão do desenvolvimento global do município, empreendida por alguns conselheiros e

entidades vinculadas à Universidade não foram assumidas pelo governo local e foram frustra

das principalmente pela falta de credibilidade da gestão 97-2000. As análises encaminham

para a criação de um conselho do plano diretor ou conselho de desenvolvimento urbano, que

assumiria as atribuições relacionadas às políticas urbanas e à coordenação do Plano Diretor. A

composição do CODEMI, por sua vez, também poderá ser repensada: uma solução que parece

ideal seria adotar o modelo já existente em Ijuí no COMUS, CONSEMA e COMUI, ou seja, a

organização em dois níveis básicos: a assembléia geral e o próprio conselho. A assembléia do

conselho constitui-se em espaço ampliado, autônomo e aberto a todas as entidades e cidadãos.

O Fórum Municipal de Planejamento Estratégico Participativo implementado em 2001, pela

atual gestão, constitui-se num espaço deste tipo, não institucionalizado, mas que possibilitou a

criação de cinco grandes comissões sistematizadoras e, no terceiro encontro, gerou a criação

de mais de dez comissões temáticas para o aprofundamento de estudos, com vistas à implan

tação dos programas e projetos priorizados pelo fórum. Este fórum também foi o embrião de

um novo espaço de interação entre os diversos conselhos, que, para a segunda etapa do fórum,

encaminharam suas propostas para serem integradas no plano global.
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A experiência dos conselhos municipais em Ijuí mostra que o envolvimento da popu

lação, seja diretamente (como nas assembléias dos conselhos distritais) seja através de repre

sentantes das principais entidades da sociedade civil, além de garantir um caráter mais demo

crático à gestão pública, possui potencial para interferir no modus operandi da máquina públi

ca e dos governos municipais. Mas a análise destas práticas aponta também para a necessida

de de ampliar os espaços de participação, sejam eles formalizados e institucionalizados ou, e

talvez preferentemente, espaços informais, não institucionalizados, autônomos, abertos à par

ticipação de todos os cidadãos. Estes espaços ampliados constituem-se em processo educativo

da cidadania e em espaço de potencialização para a transfonnação qualitativa dos padrões de

gestão. Podemos dizer que são espaços potencializadores da cidadania interativa.
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VERZA, Severino Batista. As políticas públicas de educação no município. Ijuí: Ed. UNIJUÍ,

2000.

VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

DOCUMENTOS:

Livros de Atas consultados:

Conselho Municipal de Energia Elétrica, aberto em 02/10/1957.

Conselho Comunitário da Vila Santo Antônio, aberto em 25/07/1997.

Conselho Distrital de Santo Antônio, aberto em 30/11/1991.

Conselho Distrital de Santana, aberto em 22/01/1992.

Conselho de Desenvolvimento de Ijuí, aberto em 16/12/1993.

Câmaras Setoriais do CODEMI, aberto em 20/04/1994.

Conselho Municipal de Educação, aberto em 01/09/1983.

Conselho Municipal de Educação, aberto em 25/04/1988.
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Conselho Municipal de Educação, aberto em 21/10/1991.

Livro de Presenças das reuniões do CODEMI, aberto em 16/12/1993.

Legislação Municipal de Ijuí:

Decretos Executivos consultados:

DE n° 0080, de 01/06/1953, cria o Conselho de Assessoramento do Plano Diretor.

DE n° 0098, de 07/12/1954, cria a Comissão Municipal de Turismo.

DE n° 0132, de 01/08/1956, cria Comissões Distritais.

DE n° 0159, de 29/08/1957, cria o Conselho Municipal de Energia Elétrica.

DE n° 0186, de 26/03/1969, altera o DE n° 159/57, do Conselho Municipal de Energia Elétri

ca.

DE n° 0197, de 09/07/1969, cria o Conselho Municipal de Educação.

DE n° 0212, de 19/09/1969, que cria bibliotecas públicas distritais no Município de Ijuí.

DE n° 0215, de 25/09/1969, institui o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educa

ção.

DE n° 0216, de 26/09/1969, cria o Conselho do Plano de Desenvolvimento Integrado.

DE n° 0227, de 17/11/1969, modifica redação do DE n° 216/69, do Conselho do Plano de De

senvolvimento Integrado.

DE n° 0290, de 23/03/1971, revoga DE n°s 80/53 e 216/69.

DE n° 0291, de 24/03/1971, cria o Conselho do Plano de Desenvolvimento Integrado.

DE n° 0313, de 20/07/1971, que cria o Conselho Municipal de Trânsito.

DE n° 0349, de 25/05/1972, que regulamenta a concessão de incentivos à indústria.

DE n° 0451, de 23/10/1973, que aprova o Regimento do Conselho Municipal de Educação.

DE n° 1421, de 28/01/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Dr. Bozano.

DE n° 1438, de 21/05/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Salto.

DE n° 1439, de 28/05/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Chorão.

DE n° 1444, de 06/06/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Mauá.

DE n° 1459, de 17/07/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Coronel Barros.

DE n° 1475, de 18/09/1991, aprova o Regimento Interno do COMUS.

DE n° 1508, de 26/12/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Floresta.

DE n° 1510, de 31/12/1991, cria o Conselho Distrital do Distrito de Alto da União.
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DE n° 1515, de 22/01/1992, cria o Conselho Distrital do Distrito de Santana.

DE n° 1521, de 27/02/1992, institui o Plano Diretor de Informática da Prefeitura Municipal de

Ijuí e o Conselho do Plano Diretor de Informática.

DE n° 1547, de 25/06/1992, regulamente o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e

Habitação Popular.

DE n° 1552, de 10/07/1992, aprova o Regimento Interno do CONSEMA.

DE n° 1558, de 03/08/1992, aprova o Regimento Interno do COMTRAN.

DE n° 1565, de 27/08/1992, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Edu

cação de Ijuí.

DE n° 1639, de 25/03/1993, aprova o Regimento Interno do COMRURAL.

DE n° 1798, de 04/04/1994, aprova o Regimento Interno do CODEMI.

DE n° 1909, de 06/12/1994, institui o Plano Diretor de Informática da Prefeitura Municipal de

Ijuí e revoga o DE n° 1521/92.

DE n° 1919, de 27/12/1994, aprova o Regimento Interno do COMDICA.

DE n° 1927, de 30/09/1994, regulamenta o Fundo Municipal para Criança e Adolescente -

FUNDOCAD.

DE n° 1960, de 18/04/1995, cria o Conselho Distrital do Distrito de Itaí.

DE n° 2059, de 29/12/1995, regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

DE n° 2064, de 09/02/1996, institui a Comissão Municipal de Emprego.

DE n° 2069, de 22/02/1996, aprova o Regimento Interno do Conselho Tutelar de Ijuí.

DE n° 2072, de 25/05/1996, aprova o Regimento Interno do CONDECON.

DE n° 2073, de 25/03/1996, aprova o Regimento Interno do COMAS.

DE n° 2120, de 06/08/1996, regulamenta o Fundo Municipal de Apoio a Pequena Propriedade

Rural de Ijuí - FUMAPRI.

DE n° 2126, de 22/08/1996, aprova o Regulamento do FUNREBOM.

DE n" 2235, de 20/06/1997, constitui os Conselhos Comunitários no Meio Rural do Municí

pio de Ijuí e nomeia membros titulares e suplentes.

DE n° 2267, de 09/09/1997, constitui os Conselhos Comunitários do Meio Rural do Municí

pio de Ijuí e nomeia membros titulares e suplentes.

DE n° 2282, de 17/10/1997, constitui Conselho Comunitário do Meio Rural do Município de

Ijuí e nomeia membros titulares e suplentes.



185

DE n° 2298, de 14/11/1997, dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Tu

rismo.

DE n° 2395, de 07/08/1998, altera a redação do art. 3" do DE n° 1547/92.

DE n° 2444, de 26/11/1998, aprova o Regimento Interno do COMASFI.

DE n° 2734, de 22/12/2000, aprova o Regimento Interno do CAE.

Leis Municipais consultadas:

Lei Orgânica do Município de Ijuí, promulgada em 03 de abril de 1990.

Emenda à Lei Orgânica n° 01, de 15/09/1992, acresce inciso XX ao art. 17.

Emenda à Lei Orgânica n° 02, de 27/01/1998, altera redação do art. 40.

Emenda à Lei Orgânica n° 03, de 16/03/1999, altera inciso VII do art. 17.

Emenda à Lei Orgânica n° 04, de 09/09/1999, acresce parágrafo 7o ao art. 48.

Emenda à Lei Orgânica n° 05, de 13/10/1999, altera redação dos arts. 33 e 48.

LM n° 1348, de 29/12/1972, que aprova o Plano Básico de Desenvolvimento de Ijuí.

LM n° 1417, de 16/10/1973, cria o Conselho Municipal de Educação

LM n° 2101, de 04/09/1985, que define normas para o Conselho Municipal de Educação.

LM n° 2579, de 12/12/1990, autoriza o Poder Executivo a criar Conselhos Distritais.

LM n° 2611, de 21/03/1991, dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da cri

ança e do adolescente e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles

cente - COMDICA.

LM n° 2617, de 04/04/1991, cria o Conselho Municipal de Saúde - COMUS.

LM n° 2645, de 03/06/1991, dá nova redação ao art. 6° da LM 2611, do COMDICA.

LM n° 2659, de 07/08/1991, cria o Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente - CON-

SEMA.

LM n° 2660, de 13/08/1991, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do

Consumidor e do Escritório Municipal de Defesa do Consumidor.

LM n° 2667, de 27/08/1991, institui o Fundo Municipal de Saúde.

LM n° 2721, de 03/01/1992, cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Popular.

LM n" 2725, de 03/01/1992, cria o Conselho Municipal de Trânsito - COMTRAN.
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LM n° 2726, de 03/01/1992, cria o Conselho Municipal de Incremento Industrial de Ijuí -

COMINDUS.

LM n° 2727, de 03/01/1992, cria o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.

LM n° 2743, de 10/03/1992, cria o Conselho de Desenvolvimento do Município de Ijuí -

CODEMI.

LM n° 2794, 17/08/1992, que altera dispositivos da LM n° 2.101/85.

LM n° 2815, de 01/12/1992, cria o Conselho Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento

Rural - COMRURAL.

LM n° 2876, de 25/05/1993, altera a redação dos arts. 12, 14 e do § Io do art. 16 da LM 2611,

do COMDICA.

LM n" 2911, de 23/09/1993, cria o Fundo Municipal de Apoio a Pequena Propriedade Rural

de Ijuí - FUMAPRI.

LM n° 2914, de 30/09/1993, cria verba de representação aos membros titulares em exercício

de mandato do Conselho Tutelar de Ijuí.

LM n° 2984, de 10/05/1994, acresce incisos ao art. 3o da LM n° 2725/92, do COMTRAN.

LM n° 3080, de 30/12/1994, cria o Conselho Municipal do Idoso - COMUI.

LM n° 3104, de 29/03/1995, acresce incisos ao art. 2o da LM 3080/94, do COMUI.

LM n° 3131, de 29/06/1995, dispõe sobre a criação e organização do Conselho Municipal de

Defesa do Consumidor - CONDECON, revoga as LM 2660/91 e 2907/93.

LM n° 3132, de 03/07/1995, cria o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

LM n° 3150, de 18/09/1995, altera a redação da LM n° 3080/94, do COMUI.

LM n° 3151, de 21/09/1005, cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CONA-

LES.

LM n° 3156, de 23/11/1995, altera a redação da LM n° 2911/93, do FUMAPRI.

LM n° 3176, de 26/01/1996, altera a redação do art. 3o da LM n° 3132/95, do COMAS.

LM n° 3182, de 21/03/1996, altera a redação do art. 3o da LM n° 3151/95, do CONA-

LES/CAE.

LM n° 3205, de 22/05/1996, cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Por

tadora de Deficiência - COMDEF.

LM n° 3212, de 07/06/1996, cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombei

ros de Ijuí - FUNREBOM.
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LM n° 3284, de 16/01/1997, cria o Fundo Municipal de Turismo de Ijuí - FMTI.

LM n° 3285, de 16/01/1997, cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial de Ijuí -

FMDI.

LM n° 3295, de 12/03/1997, autoriza o Poder Executivo a criar Conselhos Comunitários no

Meio Rural do Município de Ijuí.

LM n° 3300, de 26/03/1997, acresce incisos ao art. 3o da LM n° 2984/94, do COMTRAN.

LM n° 3303, 22/04/1997, altera a redação da LM n° 2815/92, do COMRURAL.

LM n° 3317, de 09/07/1997, cria o Conselho Municipal de Turismo de Ijuí - CM-

TI/COMTUR.

LM n° 3335, de 23/07/1997, altera a redação do art. 2o da LM 2617/91, do COMUS.

LM n° 3353, de 09/09/1997, altera a redação do art. 6o da LM 2611, do COMDICA.

LM n° 3380, de 309/10/1997, altera a redação do art. 6o da LM 3353, do COMDICA.

LM n° 3381, de 30/10/1997, altera a redação do art. T da LM n° 3205/96, do COMDEF.

LM n° 3408, de 14/01/1998, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanha

mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda

mental e de Valorização do Magistério - COMASFI.

LM n° 3439, de 20/05/1998, altera a redação do art. 3o da LM n° 3132/95, do COMAS e revo

ga a LM n° 3176/96.

LM n° 3443, de 27/05/1998, institui o Código do Meio Ambiente do Município de Ijuí e cria o

Fundo Municipal do Meio Ambiente.

LM n° 3466, de 16/09/1998, acresce inciso ao art. 6o da LM 3380, do COMDICA.

LM n° 3472, de 30/09/1998, altera a redação do art. Io da LM 2914/93, do Conselho Tutelar.

LM n° 3476, de 08/10/1998, acresce § ao art. Io, altera a redação e acresce incisos ao art. 3o da

LM 2659/91.

LM n° 3490, de 24/11/1998, acresce inciso ao art. 3o da LM n° 3408, do COMASFI.

LM n° 3503, de 23/12/1998, altera a redação da LM n° 3408/98, do COMASFI.

LM n" 3540, de 02/06/1999, que disciplina a organização do Sistema Municipal de Ensino do

Município de Ijuí.

LM n° 3595, de 24/11/1999, altera a redação do art. 3o da LM n° 2725/92, do COMTRAN.

LM n° 3663, de 05/04/2000, acresce inciso ao art. 6o da LM 3466, do COMDICA.

LM n° 3719, de 06/09/2000, cria o Conselho Municipal de Habitação - COMHAB.
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LM n° 3721, de 06/09/2000, altera a redação da LM n° 3151/95, do CONALES/CAE.

LM n° 3729, de 04/10/2000, cria o Conselho Municipal de Transportes e Tarifas - COM-

TRAT.

LM n° 3801, de 04/05/2001, altera a redação do art. 3o da LM n° 3439/98, do COMAS.

ENTREVISTAS/CONVERSAS REALIZADAS:

DATA

03/08

08/08

09/08

09/08

10/08

10/08

10/08

13/08

13/08

14/08

14/08

14/08

14/08

15/08

15/08

17/08

23/08

23/08

HORÁRIO

14:00 às 17:00

18:30 às 21:00

08:30 às 11:00

19:00 às 21:30

8:30 às 10:15

10:30 às 12:00

20:30 às 22:00

08:00 às 10:00

10:30 às 12:00

09:30 às 11:30

13:30 às 15:30

16:00 às 18:30

21:00 às 24:00

08:00 às 10:30

14:00 às 16:00

14:00 às 17:00

08:00 às 10:00

10:30 às 12:00

ENTREVISTADOS

Irani Paulo Basso e Flávio Fanti-

nelli

Valdir Heck

CMEI

Jussara Garay

Mário Osório Marques

Maria Luíza Lucchese

Júnior Carlos Piaia

Izaltina Boff

Carmen Battu

Jacmc Callai

Antônia Carvalho Bussmann

Gerson Ferreira

Carlos Dahmer

Ortiz Iboti Schrõer

Paulo Ivan da Costa

Gustavo Arno Drcws

Carlos Karlinski

Enio Gonçalves

IDENTIFICAÇÃO

Irani: Secretário Municipal da Fazenda (gestão PDT 2001-04), ex-Secretário

Municipal de Planejamento (gestão PDT 89-92), ex-presidcntc do Sindicato

dos Trabalhadores no Comércio de Ijuí, professor universitário

Flávio: ex-assessor de planejamento (gestão PDT 89-92), empresário sócio

de salas de cinema

Prefeito Municipal PDT 89-92 e 2001-04; ex-vice-prefeito 83-88; deputado

estadual 93-96; coordenador regional e estadual do PDT; profissional e em

presário de comunicação — radiodifusão

Entrevista coletiva realizada em sessão do CMEI. Conselheiros: Severino

Verza (presidente) Luiza Porscher, Lori Feigel Grison, Izaltina Boff, ...

Secretária Executiva concursada do COMLJS; ex-secretária municipal de

Saúde PDT; ex-vereadora; líder comunitária

Ex-membro do CMEI; articulador do MCB; professor universitário e editor-

chefe da Editora Unijuí

Professora estadual; cx-secrctária municipal de Educação; chefe de gabinete

da Reitoria da Unijuí

Vereador do PCdoB; ex-titular da Coordenadoria Agropecuária Município;

ex-presidente do COMRURAL

Professora municipal; secretária executiva e membro do CMEI

Secretária Municipal de Educação PDT 2001-04; ex-delegada regional de

Educação (governo Collares); professora estadual

Ex-secretário Municipal de Planejamento PPB/PMDB 97-2000; ex-delegado

regional Trabalho e Ação Social (governo Simon); ex-presidente partido

político-PMDB; professor universitário

Ex-presidente CMEI; ex-membro do Conselho Estadual Educação; ex-vice-

reitora UNIJUÍ; professora universitária

Ex-prefeito municipal PDT 94-96; ex-secretário de Administração PDT 88-

92; servidor municipal - assessor jurídico do poder legislativo municipal

Suplente de vereador; integrante de diretoria de Associação de Bairro; presi

dente do Sindicato dos Caminhoneiros

Ex-prefeito municipal PPB 97-2000; ex-vereador; empresário setor agrope

cuário/imobiliário

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores PDT; ex-presidente CBI; cx-

secretário municipal de Saúde; líder comunitário

Ex-presidente do COMUS; ex-administrador hospitais da COTRIJUI; profes

sor universitário

Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais; Presidente COMRURAL;

membro COMUS; membro diretoria CONTAG; ex-membro Conselho Esta

dual de Saúde; líder comunitário

Presidente de Associação do Bairro Osvaldo Aranha; membro da diretoria

CBI; representante do CBI no COMUS; suplente de vereador - PMDB


