
I 

- •• r"W .. .."..,."" .......... .,...- ~ __ ~ ___ ...., _ 7. __ . 

FUNDAÇÃO GETÚ:':',IO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACÃO PúBLICA 

CURSO DE MEST:RADO EM ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

PAHfnCIPAçÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO PúBLICA 

A E:!xperJência do município do Rio de Janeiro 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA 

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO pú 

BLICA PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

MARIA LOCIA NEVES DA SILVJ1. COSTA 



r 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VAR.GAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO PÚBLICA: 

A experiência do município do Rio de Janeiro 

MONOGRAFIA DE MESTRADO APRESENTADA POR 

M1~IA LÚCIA NEVES DA SILVA COSTA 

199101 04 

T/UAP C837p 

1111111111I 
1000055320 

APROVADA EM 

PELA COMISSÃO JULGADORA 

VALt:RIA DE SOUZA - J:-1e~tre e~ Administração Pública 

L~ "-=:-~ >--r '-

EDUARDO OLIVEI~A DAPIEVE - Mestre em Administração Pública 

(~;::~ ~:~.: tL\~, 
--------------~I~ ~ 

PAULO REIS VIEr~.A·· D~utor em Administração Pública 

1 



2 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO PÚBLICA: 

A experiência do município do Rio de Janeiro 

Trata-se de um estudo de caso, que tem como foco as 

dificuldades encontradas durante a implementação da proposta do 

Prefeito Saturnino Braga de abrir à Comunidade a participação na 

administração municipal. 

A participação deu-se nos Conselhos Governo-Comunidade (CGG), 

criados em cada Região Administrativa, cuja composição incluía 

representantes das associações de moradores e dirigentes dos 

6rgãos municipais de atuação regional. Os CGC institucionalizaram 

uma relação direta Go,yerno-Comunidade, colocando· a administração 

municipal sob uma situação nova, qual seja, a da pressão 

sistemática da representação comunitária por suas demandas. 

Diante desse quadro, a autora procurou registrar as dificuldades 

em duas dimensões: na relação Governo-Comunidade e no âmbito da 

coordenação das ações da administração municipal em resposta 

àquela pressão. 

Através de entrevistas com elementos do Governo (integrantes 

do nível central e regional das secretarias) e da Comunidade 

(representantes de associações de moradores) , a autora procurou 

detectar a percepção de ambas as partes quanto as dificuldades 

vivenciadas durante a experiência de gestão conjunta. Como as 

entrevistas proporcionaram, adicionalmente, manifestações quanto 

a benefícios constatados, estes foram registrados como subproduto 

da pesquisa, porque esta não os teve como objetivo. 
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o trabalho inicia-se dando conhecimento da proposta de gestão 

participativa formulada pelo governo municipal e do contexto em 

que ela foi implementada, isto é, o sistema de administração 

regional encontrado. E, como resultado das entrevistas, fornece 

um mosaico das dificuldades e eventuais beneficios percebidos 

pelas pessoas que vivenciaram a experência, diretamente nos CGC 

ou indiretamente no nivel central da administração municipal. 

Desse mosaico, que mostra diferentes modos como a experiência 

foi vista, não se pode formular generalizações, por se tratar do 

estudo de um caso isolado. Assim, o que o presente trabalho 

apresenta como a percepção do Governo e a percepção da Comunidade 

não deve ser entendido, respectivamente, como uma posição global 

ou oficial da Administração Saturnino Braga, nem tampouco de 

todas as entidades comuni tárias da cidade do Rio de Janeiro. 

Muito menos -pode ser considerado verdadeiro para qualquer outra 

experiência de gestão participativa. Não obstante, este registro 

da experiência do Rio de Janeiro pode servir à reflexão quanto a 

propostas de gênero. 
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primeiro pressuposto tal hiato expectativa-resposta e admiti 

dificuldades na implementação da proposta por conta do mesmo. 

Após esse primeiro encontro com o tema da minha pesquisa, eu 

tinha que delimitar um campo para a mesma e elaborar um projeto 

para a sua execução, que seria submetido à aprovação da EBAP .. 

Procurei informações sobre a proposta municipal de gestão 

participativa junto à Coordenação das Regiões Administrativas, 

onde tive fácil acesso aos trabalhos realizados e recebi um 

tratamento correto por parte das pessoas que em diversas ocasiões 

me atenderam, dispondo a meu favor do seu valioso tempo. 

A essa primeira coleta de dados, seguiu-se uma intensa busca 

e leitura de trabalhos que tratavam "da participação da comunidade 

na gestão pública. Na ocasião, era importante eu tomar 

conhecimento desse fenômeno relativamente recente no pais como 

também definir o objeto da minha pesquisa e encontrar um 

referencial teórico para o desenvolvimento da mesma. 

Nesse esforço tive a sorte de contar com a atenção do 

Professor Paulo Reis Vieira, de quem era aluna na cadeira de 

Metodologia de Pesquisa lI. Ele assistiu o brotar das primeiras 

idéias e me orientou na definição do problema de pesquisa. 

Na elaboração do projeto de pesquisa, além da colaboração do 

Professor Paulo Reis Vieira, contei, ainda, com a da Professora 

Valéria de Sousa - minha orientadora - e com a do Professor 

Eduardo Dapieve. Os três me presentearam com uma leitura atenta e 

crítica, fornecendo inúmeras sugestões e uma estimulante troca de 

idéias. 
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encontrei-as na Fundação Getúlio Vargas, na Secretaria de 

Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, nas secretarias do 

município do Rio de Janeiro e em suas unidades regionais (nas 

Administrações Regionais escolhidas para a pesquisa) , no IBAM, 

na FAMERJ, na FAFERJ e nas Associações de Moradores. 
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dade dessas pessoas para comigo possa ter um alcance mais amplo, 

na medida em que esta monografia venha a ser útil a quantos dela 

tomarem conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos experiências de participação de 

representantes de organizações comunitárias na administração 

pública vêm sendo observadas em diversos municípios brasileiros, 

inclusive alguns que são capitais de estado e grandes centros 

urbanos, como é o caso de Salvador, Curitiba, Belo Horizonte e 

Rio de Janeiro. 

A experiência de participação na cidade do Rio de Janeiro, 

promovida pela gestão Saturnino Braga (1985-1988), constitui o 

foco desta monografia. Sem pretensões de avaliar uma experiência 

no seu curso, uma vez que os efeitos nem sempre ocorrem de 

imediato, procurou-se conhecer as dificuldades que a 

implementação da proposta estava encontrando. 

Para tanto, no período de junho a dezembro de 1988, buscou-se 

o depoimento de pessoas que a vivenciavam - diretamente nos 

Conselhos Governo-Comunidade (CGC), criados em cada Região 

Administrativa para operacioná-Ia, e indiretamente na 

administração central das secretarias municipais. 

Para orientar esta pesquisa escolheu-se, como referencial 

metodológico, a análise realizada por Adam W. Herbert1 quanto a 

participação na sociedade norte-americana. Apesar de se referir a 

outra realidade, existe um ponto básico comum à nossa realidade, 

qual seja, o predomínio dos valore~ da cultura administrativa 

tradicional, onde o técnico tem maior participação que o cidadão 

nas decisões de governo. O cidadão comum não interfere no 

1. Adam W. Herbert, "'A Administração sob as Condições de 
Descentralização e de Participação dos Cidadãos" , in R. 
Serv.públ., Brasília, 108 (3) set/dez 1973,· p. 168. 
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processo administrativo por não deter conhecimento especializado. 

Além disso, pode-se admitir que o modelo de administração 

regional implantado na cidade do Rio de Janeiro, no início da 

década de 60, tenha sido inspirado nas experiências dos Estados 

Unidos. A propósito, é significativo o fato de que as funções dos 

primeiros administradores regionais cariocas assemelhavam-se às 

mencionadas por Herbert, no que concerne ao poder para decidir 

sobre questões locais. 

o trabalho de Herbert focaliza as dificuldades que uma 

inovação dessa ordem encontra na cul tura tradicional da 

administração pública. Além de considerar as dificuldades, ele 

faz previsões quanto aos benefícios que a participação pode 

desencadear dentro da organização pública e no relacionamento 

governo-cidadão. Previsões dessa natureza não foram cogitadas 

quando se definiu o escopo da presente monografia, que 

privilegiou o conhecimento das dificuldades percebidas pelos 

integrantes do governo municipal e das associações de moradores 

que vivenciaram a implementação da proposta de gestão conjunta. 

Não obstante, aproveitou-se, como subproduto da pesquisa, as 

manifestações espontâneas dos entrevistados acerca dos benefícios 

constatados. 

o foco nas dificuldades justifica-se por se tratar da análise 

do fenômeno num grande centro urbano, cuja administração é sempre 

mais complexa, e, ainda, pelo fato de a experiência ter se 

realizado no contexto de uma administração tradicionalmente 

centralizadora. 
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As dificuldades foram captadas em duas dimensões: na relação 

Governo-Comunidade e no âmbito da coordenação das ações da 

administração municipal em resposta àquela pressão. 

Essas dimensões cor respondem a duas das categorias de análise 

utilizadas no referido trabalho de Herbert, quais sejam, o 

processo de intercâmbio fronteiriço e o processo integrativo. O 

primeiro refere-se basicamente à relação administração pública

clientela; o segundo, à forma como ocorre a coordenação das ações 

no setor governamental. 

Na apresentação desta monografia parte-se da proposta de 

'gestão participativa como formulada pelo Governo Saturnino Braga 

(capítulo 1) e, a seguir, mostra-se a base em que ela se 

implantou, isto é, o sistema de administração regional existente. 

O objetivo de revitalizar esse sistema - expresso na proposta 

de gestão participativa - exigiu que se procurasse ter uma visão 

geral do mesmo, desde a sua criação na década de 60. O capítulo 2 

ocupa-se dessa parte, mostrando como as Administrações Regionais, 

após um início bem sucedido, perderam a função executiva e, por 

consequência, tornaram-se inoperantes, segundo o julgamento da 

administração Saturnino Braga. 

O capítulo 3 traz um resumo do trabalho de Herbert. Por ser o 

referencial metodológico do presente estudo precede o capítulo 

que estabelece os limites do mesmo (capítulo 4). 

O relat6rio das entrevistas encontra-se no capítulo 5. Nele 

estão registradas as dificuldades percebidas pelo Governo e pela 

Comunidade na sua relação no âmbito dos CGC (ítem 5.1.0) .Nele 
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também estão registradas as dificuldades percebidas pelos 

integrantes da administração municipal (tanto do nivel central 

como do regional), no que toca a articulação entre os mesmos ·e a 

coordenação das ações da Prefeitura em resposta à pressão direta 

da Comunidade nos CGC (item 5.2.0). E no final desse capitulo 5, 

está o subproduto desta pesquisa, antes mencionado, isto é, a 

constatação de alguns beneficios (item 5.3.0). 

Ao· fim desse percurso, chega-se às conclusões expostas no 

capitulo 6. Observando-se a diferença entre os contextos em que 

ocorreram a participação considerada por Herbert e a do Rio de 

Janeiro, explorou-se esse aspecto na análise das dificuldades 

encontradas na implementação da proposta de gestão participativa 

do Prefeito Saturnino Braga. 

Dado que este estudo trata de um caso isolado, os· -seus 

resultados não são necessariamente válidos para outras 

experiências de gestão participativa. Mas o simples registro da 

proposta, da forma como ela foi operacionalizada e das 

dificuldades encontradas pode constituir uma referência séria 

para a avaliação de outras experiências do gênero. 

A atualidade, no pais, do fenômeno da participação direta da 

população na gestão pública, por si s6, justifica a busca de 

maior compreensão do mesmo. Espera-se que este estudo da 

experiência do municipio do Rio de Janeiro possa contribuir nesse 

sentido, servindo à reflexão de quantos se interessam pelo 

assunto e ao consequente desabrochar de novas idéias no campo da 

administração pública. 
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1. A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE CARIOCA NA 
~ 

ADMINISTRAÇÃO SATURNINO BRAGA 

No Plano de Governo do munic1pio do Rio de Janeiro para o 

per1odo 1986-1989, apresentado à Câmara Municipal, o Prefeito 

Saturnino Braga expressou o compromisso de democratizar a 

estrutura administrativa, instituindo a participação da 

Comunidade no dia-a-dia do Governo. Nesse sentido criou os 

Conselhos Governo-Comunidade (CGC) para que constituissem,em cada 

Região Administrativa (RA), uma instância para o debate dos 

problemas e o estabelecimento de prioridades para o atendimento 

dos serviços públicos necessários2 • 

Tal aproximação Governo-Comunidade foi idealizada como parte 

de um esforço de descentralização da estrutura administrativa, e, 

em particular, do processo decisório através da ampliação da 

participação dos cidadãos nas decisões do governo municipal. 

A descentralização administrativa foi prevista no Plano em 

duas perspectivas: a setorial e a regional. Na primeira ocorreu a 

criação de novas Secretarias Municipais ( de Cultura, de Esportes 

e Lazer, de Desenvolvimento Econômico, de Transportes e de 

Desenvolvimento Urbano), redividindo atribuições com as já 

existentes. Na segunda, a subdivisão de cinco Regiões 

Administrativas, dando· origem a mais seis: Pavuna, Guaratiba, 

Rocinha, Jacarezinho, Morro do Alemão e Maré, as quatro últimas 

em áreas de favela. Assim, as RAs passaram a perfazer o total de 

trinta. 

2. Decretos nOs 5711, de 10.03.86, e, 7525, de 04.04.88. 



Na perspectiva regional. há que considerar, 
( 

sobretudo, 
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a 

criação dos CGC com o objetivo de revitalizar as Regiões 

Administrativas. Nelas passaria a ter inicio o processo decisório 

do governo municipal "Em tudo o que diz respeito ao dia-a-dia da 

Cidade, como conservação de logradouros, prestação de serviços 

como a coleta de lixo e transportes coletivos, construção de 

1 1·· t - "3 esco as ou 1cenC1amento para cons ruçoes ••• • 

o governo municipal tinha por objetivo a descentralização do 

processo de tomada de decisões quando determinou que as 

indicações dos CGC - principalmente as prioridades para serviços 

e obras fossem consideradas no planejamento das unidades 

municipais sediadas nas Regiões Administrativas e no Sistema 

Municipal de Planejamento. Enquanto integrantes desse sistema e 

em colaboração com os demais agentes do mesmo, os CGC e as 

Administrações Regionais teriam, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Governo, a função de considerar e estabelecer a 

ordem de prioridade das proposições emanadas da Comunidade4 • 

Cada Administrador Regional, na condição de presidente do CGC 

de sua jurisdição, encaminharia à Secretaria de Governo, mais 

precisamente, à Coordenação das Regiões Administrativas, as 

reivindicações prioritárias da Comunidade. Estas seriam 

repassadas às demais secretarias, que as considerariam na 

elaboração dos seus respectivos Programas Anuais de 

Trabalho (PAT). O PAT de cada secretaria traduzir-se-ia em 

3. Plano de Governo 1986-1989, Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, p. 143. 

4. Cf. Decreto n2 6 176, de 06.10.86, que dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Planejamento. Este sistema atua na coordenação, na 
execução e no controle das atividades de planejamento, integrando 
planos , programas e projetos da administração municipal. 
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proposta para o Orçamento-programa Anual do município, que é 

preparado pelo 6gão central do sistema de planejamento a 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

Assim sendo, a Comunidade participaria do processo de 

planejamento através da indicação, no âmbito dos CGC, das 

demandas prioritárias de cada Região Administrativa. 

Face à limitação dos recursos orçamentários, a Prefeitura 

atenderia, a cada ano, parte das prioridades indicadas pelos CGC. 

Para o primeiro semestre de 1987, por exemplo, o Prefeito 

determinou o atendimento das prioridades de "ordem um" indicadas 

por cada CGC. Elas foram consolidadas no programa denominado 

PRICOM I - PRIoridades da COMunidade • 

. Além das atividades básicas de levantamento e definição das 

demandas prioritárias dentro da sua jurisdição, aos CGC 

competiria, também, coordenar e acompanhar a atuação dos 6rgãos 

públicos regionais, caracterizando-se a descentralização do 

processo de planejamento, uma vez que todas essas tarefas são 

típicas do mesmo. 

Por outro lado, a competência dos CGC estender-se-ia à 

manifestação em projetos de lei, que afetassem direta ou 

indiretamente a vida das suas comunidades, e, ainda, nas 

propostas de utilização de im6veis do patrimônio municipal 

localizados nas respectivas Regiões Administrativas. 

Os CGC , instalados nas trinta RAs, reunir-se-iam uma vez por 

mês. Suas deliberações seriam tomadas por consenso, com a 

·possibilidade de haver votação em casos de impasse. 
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o número de representantes do Governo e da Comunidade nos CGC 

poderia variar de RA para RA. Por um lado, seriam membros 

efetivos os titulares de unidades regionais da administração 

direta e indireta do município, cuja presença às reuniões faria 

parte de suas atribuições. Por outro lado, a FAMERJ (Federação 

das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro) e a 

FAFERJ (Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de 

Janeiro) poderiam indicar, cada qual, de dois a dez 

representan~es, escolhidos nas associações que lhes são filiadas. 

A Comunidade poderia, ainda, ser representada por um membro de 

cada associação comercial e industrial e de cada clube de 

serviço. 

Além dos conselheiros do Governo e da Comunidade, poderiam 

participar dos CGC, como convidados, dirigentes de 6rgãos 

estaduais e federais assim como outras pessoas com conhecimento 

específico em determinado assunto em pauta. Os convites teriam 

por objetivo receber a colaboração dos convidados na avaliação da 

conjuntura da RA e na elaboração de programas comunitários. 

Por último, cabe enfatizar que a Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro ao institucionalizar a participação da Comunidade na 

gestão municipal, através dos CGC, tinha dois grandes objetivos: 

a revitalização das Regiões Administrativas com vistas à 

descentralização da administração municipal e a ampliação da 

participação popular no processo decisório de governo. 

I 
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2. AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COMO 

BASE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE GESTÃO PARTICIPATIVA 

Embora se possa ter descentralização administrativa sem a 

participação do cidadão na gestão pt1blica, esta é facilitada por 

aquelaS • De fato, a iniciativa do Prefeito Saturnino Braga de 

promover a participação das entidades comuni tárias nas decisões 

de governo operacionalizou-se através das Administrações 

Regionais, em cada uma das quais foi instalado um Conselho 

Governo-Comunidade (CGC). 

A descentralização regional da estrutura administrativa do 

Rio de Janeiro remonta ao tempo em que a cidade, deixando de ser 

o Distrito Federal, passou a constituir o Estado da Guanabara. 

Pouco depois de empossado, o Governador Carlos Lacerda deu início 

a uma experiência limitada de administração regional, através da 

coordenação de serviços locais existentes em três áreas - Campo 

Grande, São Cristovão e Lagoa. Com a missão de coordenar os 

serviços e com o compromisso de observar unicamente o interesse 

administrativo, sem atentar para conveniências de natureza 

político-partidárias, foram designados servidores para o cargo de 

Administrador Regional. 

As Administrações Regionais, então criadas, 

seguintes atribuições6 : 

tinham as 

- o levantamento das necessidades administrativas da área e a 

permanente atenção aos assuntos de interesse das comunidades 

locais que dependessem de providências da administração; 

5. Herbert, op.cit. p. 168. 
6. Decreto n~ 353, de 30.01.61. 
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- estudo e proposta de um "programa de ação" para a área, 

levando em conta o já programado ou em estudos nas 

Secretarias Geraisi 

- a elaboração da proposta de orçamento da área, na qual se 

discriminassem os recursos, dispêndios e investimentos que, 

dentro do programa e orçamento aprovados para o Estado, em 

cada Secretaria, devessem caber à região, assim como a 

solicitação de créditos específicos, se fosse o casoi 

a supervisão e coordenação administrativa dos 

estabelecimentos e serviços de educação, saúde, assistência 

social, recreação e abastecimento; 

- a execução dos serviços locais ou distritais (conservação 

de ruas, praças e.jardins, limpeza dos logradouros públicos, 

licenciamento e fiscalização de obras e instalações 

particulares, polícia sanitária e de posturas em geral, 

segurança pública, tesouraria, e fomento e defesa 

agropecuária, quando fosse o caso). 

Como destaca Rafael de Almeida Magalhães ( vice-governador na 

gestão Carlos Lacerda), as Administrações Regionais faziam, de um 

lado, o levantamento e a articulação das comunidades, e, de 

outro, exerciam a efetiva administração dos serviços públicos na 

região. "O Administrador Regional era autoridade executiva. 

Indicava os Chefes de Serviço de cada Secretaria, na área sob sua 

jurisdição, e escolhia o Chefe do Distrito de Educação. Os 



19 

Secretários de Estado limitavam-se a referendar-lhes as 

indicações" 7 

As secretarias detinham o poder normativo e de controle 

enquanto as decisões menores, do dia-a-dia, eram tomadas pelos 

órgãos locais. Por exemplo, a Secretaria de Obras definia as nor-

mas que deveriam ser observadas pelas obras públicas e 

particulares enquanto departamentos da secretaria, sob a 

supervisão da Administração Regional, concediam as licenças. Em 

outras palavras, havia a descentralização das funções executivas 

e a centralização técnica, normativa e de controle. 

A concepção do sistema de administração regional contemplava 

também a participação da comunidade. Conselhos Consul ti vos na 

estrutura das Administrações Regionais, compostos de 

representantes dos bairros, das favelas e de grandes conjuntos 

habitacionais, estavam inclusive autorizados a utilizar na 

execução de obras e serviços prioritários recursos que a 

comunidade decidisse doar. 

Na avaliação de Magalhães, a proposta do Governo de 

institucionalizar a participação da comunidade talvez tenha sido 

prematura. Nos anos 60 os movimentos de bairros estavam no início 

e o Governo sentiu grandes dificuldades de articulação8 • 

Quando decidiu-se pela criação das Administrações Regionais, 

o Governo destacou que a atuação dos mais de mil órgãos 

7. Rafael de Almeida Magalhães , "As Regiões Administrativas no 
Antigo Estado da Guanabara: Uma Experiência de Descentralização", 
conferência pronunciada no Encontro de Trabalho sobre 
Descentralização dos Serviços Municipais, promovida pelo IBAM, no 
período de 2 a 4 de maio de 1983. (Mimeo). p.44. 
8. Magalhães, op cito p. 49. 
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encarregados de atividades de caráter local estava prejudicada 

pela dependência em relação a decisões de órgãos centrais. 

Nestes, o excesso de encargos devia-se ao exercício concomitante 

de funções normativas e executivas assim como a responsabilidade 

por medidas de rotina e por providências excepcionais9 • 

o Governo afirmou, ainda, estar " ••• convencido de que somente 

através do sistema de administração regional - que importa levar 

o Governo até o bairro - será possível resolver satisfatoriamente 

os problemas que afligem a vida cotidiana dos moradores do Rio, 

tais como, os de conservação de ruas, parques e logradouros,· 

reparos de pavimentação, limpeza, fiscalização de obras, 

repressão do comércio ilícito, proteção contra roubos e assaltos, 

fiscalização de posturas, conservação e manutenção de escolas, 

hospitais e centros d~ saúde e tantos outros que não podem ser 

-d 1 -d .. d- t-· "10 sent1 os nem reso V1 os a 1S anC1a ••• • 

Encarregadas da direção geral e da coordenação administrativa 

dos órgãos locais, as Administrações Regionais tinham os 

seguintes objetivos11 : 

- manter e aperfeiçoar os trabalhos de conservação das obras 

públicas na região respectiva; 

prestar os serviços públicos de caráter regional, 

promovendo o seu aprimoramento progressivo de forma a elevá

los ao mais alto nível; 

9. Mensagem à Assembléia Legislativa encaminhando projeto de lei 
para a reestruturação administrativa do Estado da Guanabara, maio 
de 1961. 
10. Ibid. 
11. Decreto nQ 620, de 12.10.61 (Regimento das Administrações 
Regionais do Estado da Guanabara). 



promover o levantamento peri6dico das deficiências 

apresentadas na prestação dos serviços do Estado, visando 

estabelecer um plano de prioridades para o seu atendimento 

progressivo, considerado o interesse público local; 

- em colaboração com os 6rgãos centrais tomar as providências 

necessárias à execução de obras novas. programadas para a 

Região, bem como opinar sobre a prioridade a ser observada; 

fazer observar a legislação e regulamentos em vigor 

mantendo fiscalização eficiente e objetiva; 

- fazer a divulgação local das obras em andamento na Região, 

de acordo com as necessidades do conhecimento, pelo público, 

dos compromissos assumidos em relação a cada obra, (prazos, 

etc.). 

Para a realização de despesas as Administrações Regionais 

recebiam das secretarias recursos com destinação específica. O 

Executivo não chegou a incluí-las nas propostas anuais de lei do 

Orçamento como unidades orçamentárias, isto é, com dotações 

próprias, porque a Assembléia Legislativa não tinha aprovado a 

sua criação. 

Quando encaminhado, em maio de 1961, o projeto de lei da 

reestruturação administrativa do Estado, o Executivo não 

conseguiu negociar com a Assembléia Legislativa a aprovação dos 

artigos referentes às Administrações Regionais. Segundo 

Magalhães, "Com a transferência de poderes efetivos aos 

Administradores Regionais, os deputados, de certa forma, 

sentiram-se esvaziados em seu papel de líderes comunitários". Não 
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os sensibilizou a proposta de participar da formulação das 

políticas públicas junto aos Secretários de Estado, nem tampouco 

o argumento de que para o cargo de Administrador Regional eram 

designadas pessoas sem vinculação partidária12 • 

Assim, a Lei nO 263, de 24 de dezembro de 1962, que dispôs 

sobre a reestruturação administrativa, não contemplou a criação 

das Administrações Regionais. Contudo, através de decretos, a 

experiência a essa altura já se havia estendido a todo o 

território estadual. 

Estavam definidas vinte e uma jurisdições administrativas13 , 

confirmadas como Regiões Administrativas pelo Decreto nO 1656, de 

24 de abril de 1963. Este decreto, ao dispor sobre a organização 

dos serviços de natureza local, estabeleceu para cada Região 

-Administrativa os seguintes órgãos locais: 

- Divisão de Obras Públicas; 

- Divisão de Educação e Cultura; 

- Divisão de Saúde; 

- Divisão de Fiscalização; 

- Divisão de Produção e Abastecimento; e 

- Serviço Social. 

Paralelamente à resistência dos políticos, antes mencionada, 

Magalhães afirma que ocorreu entre os funcionários uma reação à 

delegação de poderes, ou seja, à responsabilidade de decidir 

acerca de matérias antes encaminhadas à decisão superior. Os 

funcionários temiam punições em decorrência de interesses 

12. Magalhães
6 

op. cit. pp. 47 e 48. 
13. Decreto n- 898, de 09.03.62. 
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superiores que pudessem contrariar. Frente a tal reação, o 

Governo instituiu a Coordenação das Administrações Regionais para 

atuar como um intermediário entre quem delegava e quem recebia a 

delegação de poderes 14 • 

Terminado o Governo Carlos Lacerda, o sistema de 

administração regional retrocedeu porque uma experiência " ••• tão 

fora da tradição centralizadora da administração pública 

brasileira demandaria tempo de maturação mais longo ••• " que um 

mandato15 • 

Segundo Ferreira Netto, o fato de a experiência do Rio de 

Janeiro não ter tido maior repercussão, apesar do vulto do 

trabalho realizado e do seu caráter inovador, é explicado por 

ter-se acentuado no país a tendência de centralização. Diversos 

serviços tradicionalmente municipais passaram para as esferas 

estadual e nacional. 

Apesar de não se ter conhecimento do registro de outros 

depoimentos acerca das Administrações Regionais nos governos 

'seguintes, um levantamento da legislação permite observar que 

elas perderam a função executiva. E esta talvez tenha sido a 

responsável pelo sucesso antes experimentado uma vez que " ••• é 

difícil ignorar que as Administrações Regionais possam ter 

contribuído para aproximar administração e comunidade. Os 

residentes dos bairros podiam contar com a presença de um 

representante do Governador para ouví-los e com autoridade 

bastante para resolver-lhes os problemas ••• "16. 

14. Magalhães, op. cit. p.46. 
15. Lino Ferreira Netto, "Descentralização de Serviços em Areas 
Urbanas e Rurais", in Relatório Anual do IBAM, 1986. 
16. Netto, op. cit. p.30. 
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A perda da função executiva das Administrações Regionais 

ocorreu no Governo Negrão de Lima com a subordinação dos órgãos 

locais aos respectivos órgãos centrais. O exame e a solução de 

questões relativas à execução de serviços passaram para as 

concessionárias e empresas estatais responsáveis. Da mesma forma, 

levantamentos e estudos sobre problemas locais passaram a ser 

remetidos aos órgãos competentes da administração central. 

Com a missão de promover o levantamento dos problemas e 

necessidades da região, definindo a ordem de prioridade, e de co

ordenar a execução dos serviços atribuidos aos órgãos· locais, as 

Administrações Regionais ficaram com uma estrutura reduzida aos 

seguintes serviços: Administração e Transportes, Estatistica e 

Documentação, Relações Públicas e Manutenção. Foram extintas as 

Divisões de Obras Públicas, de Educação e Cultura , de Saúde, de 

Fiscalização e de Produção e Abastecimento, que exerciam funções 

executivas. . 

Ao promover essas alterações, o Governo Negrão de Lima 

apontou que a experiência anterior não havia alcançado o objetivo 

de disciplinar a ação local dos órgãos executivos. E afirmou 

" •.• que ao invês de eficiência e necessária descentralização dos 

serviços locais, foram estes aglutinados em Divisões, nas 

Administrações Regionais, criando-se a condensação das projeções 

especificas de cada Secretaria de Estado"17 • 

Dentro da nova orientação, a execução das obras e dos 

·serviços em cada região passou à responsabilidade dos dirigentes 

dos órgãos locais das secretaria·s. Eles integravam um Conselho 

17. "Considerandos" do Decreto "N" n2 535, de 10.01.66. 



25 

Executivo Regional, presidido pelo Administrador Regional, que 

tinha por objetivo programar as obras e serviços locais e 

acompanhar a execução. 

Foi criado, também, o Conselho do Sistema de Administração 

Local, composto pelos dirigentes de 6rgãos centrais das se-

cretarias que dispunham de projeções locais nas Regiões 

Administrativas. Esse Conselho era presidido pelo Coordenador do 

Sistema de Administração Local18 • 

Quanto aos Conselhos Consultivos criados na administração 

anterior, a idéia foi preservada. Os Administradores Regionais 

deveriam promover a audiência de entidades que representassem os 

interesses coletivos em cada região, no âmbito de Conselhos 

Comunitários, como passaram a se chamar19 • 

Tais Conselhos tinham, entre outras, as atribuições 

seguintes: 

externar ao Administrador Regional as demandas da 

comunidade; 

- opinar sobre o levantamento dos problemas e necessidades 

locais elaborado pelo Conselho Executivo e; 

- informar a comunidade acerca da política do Governo para a 

Região Administrativa, suas obras, projetos e realizações; 

- coordenar e controlar as iniciativas de pessoas físicas e 

jurídicas no tocante a realização de obras e melhoramentos 

públicos locais, de interesse imediato para as mesmas. 

18. Decreto "N" nO 947, de 12.10.67. 
19. Decreto "N" nO 947, de 12.10.67. 
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Após essa reorientação, as Administrações Regionais sofreram 

poucas alterações no Governo seguinte. Este promoveu a 

transferência da Coordenação do Sistema de Administração Local da' 

Secretaria de Governo para o Gabinete Civil, assim como, ligeiras 

modificações na estrutura das Administrações Regionais20 • A 

competência continuou restrita ao levantamento de problemas e 

necessidades locais e a supervisão da execução de obras e de 

serviços na área de sua jurisdição. 

Ao término do Governo Chagas Frei tas a cidade do Rio de 

Janeiro passou à condição de município e capital do novo estado 

resultante da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. 

As Administrações Regionais ficaram subordinadas à Coordenação 

das Regiões Administrativas, unidade integrante do Gabinete do 

Prefeito. 

Com a estrutura reduzida a um Serviço de Administração e um 

Serviço de Coleta de Dados, as Administrações Regionais 

permaneceram com a função de servir como uma espécie de 

intermediário entre a comunidade e os órgãos setoriais. Por um 

lado, deviam encaminhar as solicitações e reclamações da 

população, e, por outro, promover o levantamento de problemas 

locais assim como o equacionamento dos mesmos21 • 

Depois dessas alterações na legislação, promovidas pelo 

Prefeito Marcos Tamoyo, outras alterações ocorreram no Governo 

Estatística e Documentação e o Serviço de 
foram substituídos, respectivamente, pelos 
e de Atividades Locais (Decreto nO 5761, de 

20. O Serviço de 
Relações Públicas 
Serviços de Coleta 
06.10.72) 
21. Decreto nO 2, de 02.05.75, e Regimento Interno das Regiões 
Administrativas (Resolução nQ 9, de 29.04.77, do Gabinete do 
Prefeito) • 
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Marcelo Alencar, que dividiu a Coordenação das Regiões 

Administrativas em três - Norte, Sul e Oeste. Ao mesmo tempo, a 

questão da participação da comunidade provocou a iniciativa de 

uma lei, de autoria da Vereadora Ludmila Mayrink, criando um 

Conselho Comunitário em cada Região Administrativa22 • 

Por es sa lei, a presidência dos Conselhos cabe aos 

Administradores Regionais e o número de conselheiros deve ser 

igual ao de entidades representativas existentes na Região 

Administrativa. 

Como atribuições principais desses Conselhos Comunitários 

destacam-se a identificação dos problemas existentes ou 

potenciais, a recomendação de medidas que visem a melhoria dos 

serviços públicos prestados pelo município e a manifestação 

quanto a projetos de lei de interesse da Regiã023 • 

Esses Conselhos Comunitários tornaram-se realidade na 

Administração Saturnino Braga, quando foram criados os Conselhos 

Governo-Comunidade, com a finalidade de operacionalizar a 

participação das organizações comunitárias no processo de 

planejamento e no processo decisório do governo municipa124 • 

Quanto às Administrações Regionais, voltaram a ter uma única 

Coordenação depois da experiência de três. A Coordenação das 

Regiões Administrativas foi criada na estrutura da Secretaria 

Municipal de Governo, tendo entre as suas atribuições a de 

selecionar para fins de encaminhamento aos órgãos municipais e 

estaduais as sugestões dos Administradores Regionais, a de 

22. Lei nO 601, de 05.09.84. 
23. Lei nO 6016 de 05.09.84, e Decreto nO 4760, de 09.11.84. 
24. Decretos n~ 5711, de 10.03.86, e, 6176, de 06.10.86. 
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acompanhar e fiscalizar o desempenho dos Conselhos Govet'no-

Comunidade e a de coordenar a participação desses Conselhos no 

planejamento e nas decisões do governo municipal. 

No Governo Saturnino Braga, a estrutura das Administrações 

Regionais ficou constituída pelas Seções de Administração, Coleta 

de Dados e Informações, Acompanhamento e Controle, e de 

Atendimento Comunitário. Elas eram encarregadas da articulação 

entre os CGC e os órgãos executores dos planos, programas e 

projetos do Executivo municipal. Eram também responsáveis pela 

promoção, junto aos órgãos locais e/ou demais órgãos das 

diferentes esferas governamentais, da solução de problemas das 

Regiões Administrativas, do encaminhamento das solicitações e 

reclamações da população, assim como, pela supervisão da execução 

. de obras e serviços na área de sua jurisdição. 

As Administrações Regionais continuaram, portanto, sem a 

função executiva original, perdida por ato do Governo que sucedeu 

aquele que concebera o sistema das Administrações Regionais. Pela 

legislação, passaram a ser responsáveis pela articulação entre a 

comunidade, as unidades municipais sediadas nas Regiões 

Administrativas e a administração central. 
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3. AS DIFICULDADES E OS BENEFíCIOS DA PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS 

NA ADMINISTRACÃO PÚBLICA: A Análise de Herbert25 

O fenômeno da participação do cidadão na administração 

pública, que recentemente vem se propagagando nos municípios 

brasileiros, tem precedentes em outras sociedades. Os Estados 

Unidos o observaram, sobretudo a partir da década de 60, e 

diversos analistas dele se ocuparam. Entre eles, Herbert 

constatou que de diferentes segmentos sociais - intelectuais, 

grupos conservadores, políticos, minorias negras, etc. - partiram 

propostas para uma maior descentralização da administração 

pública e para uma maior participação dos cidadãos na formulação 

e implementação das diretrizes de governo. 

A partir dessa constatação, a análise de Herbert focaliza a 

descentralização e a participação , procurando as implicações de 

ordem administrativa. Ele observa que pode ocorrer 

descentralização sem a participação mas, como esta é facilitada 

por aquela, os governos a promovem quando querem melhorar as 

relações com os cidadãos. 

Tendo em vista as duas razões apontadas por Hallman26 para a 

descentralização busca de maior eficiência ede melhores 

relações com os cidadãos - Herbert privilegia a segunda. Dentro 

do ângulo administrativo ele procura identificar as dificuldades 

e os benefícios da descentralização de 6rgãos municipais. quando 

esta compreende, além da delegação de autoridade dos níveis 

25. Adam W. Herbert, "A Administração sob as Condições de 
Descentralização e de Participação dos Cidadãos",in R.Serv. 
públ •. , Brasília, 108 (3) set/dez 1973. 
26. Hallman, Howard W. "Administrative Decentralization and 
Citizen Control", Pamphlet NO 7 (Washington, D.C.: Center for 
Governmental Studies, 1971), citado por Herbert op. cit. p, 168. 
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superiores para os inferiores da administração, a partilha - por 

burocratas, autoridades eleitas e representantes dos moradores de 

bairros ou distritos da definição de diretrizes para a 

prestação de serviços públicos e para a administração em geral. 

o autor julga que é necessária uma mudança no sistema de 

prestação de serviços públicos no qual as decisões que afetam os 

bairros ou distritos são centralizadas. Julga, também, que um 

controle total a nivel de bairro ou distrito dificilmente poderia 

ser alcançado, a curto prazo, em cidades com mais de 500 mil 

habitantes. Assim, em seu estudo visualiza um controle misto, 

seja com a predominância da administração central, seja com a 

predominância da administração regional27 • 

Ao procurar os beneficios, Herbert os identifica nas mudanças 

que a participação dos cidadãos provoca nos procedimentos 

administrativos, e, em particular, no comportamento dos 

servidores públicos e das autoridades eleitas, que concorrem para 

melhorar o desempenho da administração pública e o relacionamento 

entre esta e a população. Quanto às dificuldades, ele as 

identifica nos desajustes consequentes às mudancas e nas reações 

contrárias às alterações nos valores e nas práticas 

administrativas dominantes na sociedade norte-amer~cana. 

Nessa sociedade, a orientação para a eficiência do setor 

público está calcada no saber técnico. Supostamente, o 

especialista orienta as ações governamentais para o bem estar da 

éoletividade, e, dessa forma, os interesses de grupos não 

27. O autor se refere à adminis,tração de uma área administrativa 
delimitada (distrito, bairro ou vizinhança) conforme Nota do 
Tradutor (p. 168). Usa-se o termo administração regional por ser 
o que corresponde à realidade do municipio do Rio de Janeiro. 
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predominam. O cidadão comum, embora historicamente tenha ampliado 

sua participação nos processos político e legislativo, não 

interfere no processo administrativo por não deter conhecimento 

especializad028 • 

Em tal contexto o ti ••• impulso no sentido da participação dos 

cidadãos nos assuntos administrativos do governo deve 

consequentemente ser considerado como um afastamento importante 

das concepções tradicionais do papel apropriado dos cidadãos no 

processo governamental tl29 • Herbert vê no movimento pela 

participação uma pressão para que os administradores 

profissionais fiquem sujeitos à prestação de contas ao público, 

como acontece com as autoridades eleitas. O profissionalismo do 

administrador não mais ficaria acima da vontade do povo. O 

movimento estaria procurando ti ••• equilibrar melhor a eficiência 

e a especialização administrativas com os sentimentos, desejos e 

necessidades perceptíveis dos cidadãos, à medida em que os 

programas oficiais vão sendo executadostl 30 • 

Um conceito diferente de eficiência, que incorpore o 

julgamento dos cidadãos quanto a eficácia dos programas de 

governo, torna-se necessário quando se tem uma administração 

participativa. Isto constitui um desafio à prática administrativa 

vigente e daí advêm muitas das dificuldades. Quanto aos 

benefícios, eles correspondem aos avanços no sentido de tornar a 

administração pública mais receptiva ao anseio da população de 

participar, anseio este movido pelo desejo de superar ti . . . 
sentimentos de irremediabilidade, 

28. Herbert, op. cito pp. 170-171. 
29. Herbert, op. cito p.171. 
36. Herbert, op. cito p.172. 

frustração, impotência e 
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amargura que se tornam cada vez mais evidentes nos Estados 

Unidos" 31 • 

Considerando que no âmbito da administração pública 

tradicional a reação à participação dos cidadãos é um dado, 

Herbert optou por abordar a questão da administração 

participativa sob uma perspectiva organizacional mais realista. 

Por essa razão fixou sua atenção nas dificuldades e nos 

benefícios provocados pela participação dos cidadãos acompanhada 

da descentralização do poder central em favor da administração 

regional. Para tanto utilizou-se de três categorias definidas por 

Frederickson: o processo sócio-emocional, o processo integrativo 

e o processo de intercâmbio fronteiriço 32 • 

o processo sócio-emocional é definido como as relações entre 

as pessoas (indivíduos ou grupos) dentro da organização. Ao 

identificar dificuldades e benefícios decorrentes da 

descentralização administrativa e da participação dos cidadãos na 

gestão pública (Quadros 3.1.0.0 e 3.2.0.0), Herbert considera no 

processo sócio-emocional os efeitos sobre os funcionários 

públicos. E destaca como o maior desafio administrativo o 

equilíbrio entre os anseios dos cidadãos e os dos servidores. 

o processo integrativo corresponde ao de coordenação do 

trabalho humano na organização pública. Como se constata no 

Quadro 3.1.0.0, ao longo da estrutura hierárquica, meio pelo qual 

se coordenam os trabalhos dentro da administração pública, 

31. Herbert, op. cit. p.169. 
32. H. George Frederickson, " Toward a New public 
Administration" in Frank Marini (ed.) - Toward a New public 
Administration (Scranton: Chandler, 1971) pp. 309-331, citado por 
Herbert, op. cit. p. 176. 
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ocorrem grandes dificuldades. Isto porque o cidadão pressiona o 

nivel mais baixo de governo (a administração regional), cuja 

capacidade de resposta depende da ação articulada com a 

administração central do municipio. As dificuldades de 

coordenação entre essas duas esferas administrativas afetam a 

efic"iência, como admite Herbert, que no entanto ressalta a 

importância de verificar se não há compensação através dos 

beneficios em termos da prestação de serviços mais afinados com 

os desejos da população. 

Ainda a nivel do processo integrativo, o autor destaca quatro 

desafios, que se colocam para o Administrador Regional. O 

primeiro - servir ao mesmo tempo a vários senhores, ou seja, aos 

cidadãos, à administração central e aos servidores. Dessa forma, 

a administração participativa requer do Administrador Regional o 

manejo de três forças que podem pressionar em direções opostas. 

Além disso, requer que ele equilibre a fidelidade à administração 

central com o senso de responsabilidade para com a comunidade. 

Como assinala Herbert, a credibilidade do administrador regional 

está em risco se os cidadãos perceberem que ele é um "fantoche 

dos administradores de nivel superior" ou se perceberem que ele 

não tem um senso da responsabilidade para com a comunidade33 • 

O segundo desafio é orientar as atividades burocráticas na 

sua área, transmi tindo a convicção de que está empregando os 

melhores métodos operacionais. S6 assim fica claro que um 

processo decis6rio mais lento ocorre em função da opção pela 

participação de um maior número de pessoas e não por 

33. Herbert, op. cit. p. 180. 
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ineficiência. O acréscimo de tempo exigido por uma tomada de 

decisão dessa natureza requer que o administrador tenha firmeza 

para não se abalar com as acusações de perda de eficiência pelos 

que a concebem de modo tradicional. 

A capacidade de liderança é exigida do administrador regional 

para que consiga sucesso, uma vez que tem que lidar, de um lado, 

com conflitos de valores administrativos (por exemplo, conceitos 

diferentes de eficiência) e, de outro, com exigências divergentes 

por parte dos seus superiores, comunidade e servidores. 

Paralelamente terá que conquistar junto à administração central 

certo grau de autonomia para resolver os problemas do dia-a-dia. 

Sem ela ..... verificará ser impossivel responder aos tipos de 

desafios suscitados em um ambiente de crise e, o que é mais 

importante, lhe será dificil tornar as decisões rápidas que os 

administradores devem ser capazes de adotar à medida em que 

surgem os problemas,,34 • 

No âmbito do processo integrativo, outro desafio, que se 

coloca, é a conciliação de procedimentos administrativos 

tradicionais como, por exemplo, os relativos a pessoal e 

orçamento com exigências impostas a nivel da administração 

regional que não se coadunam com aqueles procedimentos. 

No que tange a pessoal, os habitantes de cada região 

administrativa poderão propor alterações nos critérios de 

contratação para o serviço público a fim de aumentar as 

oportunidades de trabalho para maiores parcelas da população, em 

particular para a da. região. É provável a pressão para que as 

34. Herbert, op. cit. p. 181. 
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administrações regionais contratem nas próprias comunidades 

pessoal para os serviços básicos, como professores e policiais. 

Em decorrência, um quarto desafio se apresenta ao administrador 

regional trabalhar com pessoas que conhecem plenamente os 

problemas da comunidade e estão determinadas a obter prioridade 

para a sua solução. 

No que respeita ao processo orçamentário, a administração 

descentralizada por regiões abre oportunidades para que a 

população tenha acesso ao mesmo, quer para conhecê-lo, quer para 

apresentar sugestões. A participação no processo orçamentário 

poderá redundar na cobrança de programações mais produtivas e 

eficazes. Poderá também propiciar o questionamento dos métodos 

utilizados em confronto com os benefícios para a comunidade. 

Herbert assinala, ainda, que " na medida em que 

responsabilidades por decisões orçamentárias sejam descentra

lizadas para o administrador regional, ele será colocado na 

posição potencialmente controvertida e talvez fraca de questionar 

pessoalmente diretrizes e programas na busca de um governo mais 

receptivo no nível distrital,,35 • 

A terceira categoria de análise utilizada por Herbert - o 

processo de intercâmbio fronteiriço - considera o relacionamento 

, entre os órgãos públicos e os cidadãos (individualmente e em gru-

pos de pressão ou de interesse), as associações de funcionários e 

o poder legislativo. Nos sistemas federativos considera, também, 

o relacionamento com outros níveis de governo. Em outras 

palavras, o processo de intercâmbio fronteiriço se refere a 

relação administração-ambiente interno e externo. O ambiente 

35. Herbert, op. cit. p. 182. 
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interno constituldo pelos técnicos, pessoal auxiliar e 

executivos, inclusive autoridades eleitas. O ambiente externo 

constituldo pela população (organizada ou não) e pelas 

instituições da sociedade, de outros poderes do Estado e de 

outros nIveis de governo. 

Ao lado das dificuldades e dos benefIcios que a participação 

dos cidadãos numa administração descentralizada pode ensejar 

nessas relações (Quadros 3.1. O • O e 3.2. O. O ), Herbert vê dois 

grandes desafios para o administrador regional: entender a 

dinâmica dos grupos para conseguir trabalhar com os cidadãos de 

modo eficiente, e, tornar-se um polltico, demonstrando capacidade 

de tomar decisões sobre questões controvertidas e de administrar 

conflitos em vez de transferir problemas dessa natureza para as 

autoridades eleitas. 

Para alcançar sucesso, o administrador regional precisará de 

suficiente habilidade para conquistar o apoio da comunidade para 

os programas que escolher e minimizar qualquer oposição aos 

mesmos. O apoio da comunidade poderá ser decisivo junto à 

administração central e às autoridades elei tas. Paralelamente 

terá que levar seus superiores a reconhecerem a relevância dos 

seus programas. E, por estar mais pr6ximo dos cidadãos do que 

muitas autoridades eleitas, terá que estar consciente dos 

aspectos pollticos que sua função compreende e que o obrigam a 

estabeleder um bom relacionamento tanto com a comunidade quanto 

com seus superiores na hierarquia do setor público. 

Na análise de Herbert observa-se que a participação dos 

cidadãos num esquema de administração descentralizada ocorre no 
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âmbito de uma cultura administrativa tradicional, ou seja, onde 

prevalecem os valores da organização burocrática: o saber 

técnico, a impessoalidade, a delimitação da área de competência 

dos cargos e sua ordenação hierárquica. 

Como um fato novo dentro de uma organização burocrática, ela 

causa reações e encontra dificuldades. O sucesso em desmobilizar 

os espíritos preconceituosos e em contornar as dificuldades 

parece depender, de um lado, da vontade política de 

descentralizar o poder, junto com a descentralização 

administrativa em favor do nível de governo mais pr6ximo do 

cidadão. De outro lado, parece depender, segundo Herbert, da 

habilidade do administrador regional. Como a autoridade que sofre 

diretamente a pressão da comunidade por respostas imediatas, do 

administrador regional é requerido tanto habilidade para uma 

atuação polít"ica junto à população como habilidade para uma 

atuação típica de membro de uma organização burocrática. 

O quadro 3.3.0.0 relaciona as habilidades que o administrador 

regional deve reunir para o sucesso de uma administração 

participati va. Contudo, cabe a ressalva que .. a habilidade, tal 

como a tecnologia, pode ser usada para fins bons ou maus .. 36 • Por 

isso, Herbert acredita que a importância das habilidades 

mencionadas " depende, em última análise, da filosofia do 

administrador e de seu correspondente sentido de ética,,37 • 

A análise de Herbert, aqui considerada, serviu como 

referencial metodol6gico ao estudo da participação da comunidade 

36. Herbert, op. cit. p. 186. 
37. Ibid • 
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na gestão do municipio do Rio de Janeiro, como se explicita no 

capitulo seguinte. 

Em que pese ela se referir à realidade dos Estados Unidos nos 

anos 60, existem pontos de contato com a realidade brasileira. 

Os valores da cultura administrativa tradicional, a que faz 

menção Herbert, também predominam na nossa realidade uma vez que 

observamos a organização burocrática com a maior participação do 

técnico, relativamente ao cidadão, nas decisões do governo. Por 

outro lado, o modelo de administração regionalmente 

descentralizada da cidade do Rio de Janeiro foi implantado no 

inicio da década de 60, possivelmente inspirado nas experiências 

norte-americanas. A propósito, é significativo o fato de os 

primeiros administradores regionais cariocas, ao contrário do que 

·ocorre hoje, assemelharem-se àqueles a que se refere Herbert no 

que concerne ao poder para decidir sobre questões locais. Por 

último, a pressão da comunidade por maior participação na gestão 

pública é um fenômeno que só recentemente vem se constatando no 

Brasil. 
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QUADRO 3.1.0.0 

DIFICULDADES DERIVADAS DA DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

A NíVEL DO PROCESSO SÓCIO-EMO
CIONAL 

conflitos entre técnicos go
vernamentais e cidadãos acer 
ca da formulação e implemen= 
tação de programas. 

• atitudes defensivas dos fun 
cionários (menor envolvimen 
to, sindicalização, etc.) pe 
la ameaça que vêm na pres
são dos cidadãos; alguns 
abandonam o serviço público. 
co. 

• a divisão do funcionalismo 
em função da posição contrá 
ria ou favorável à partici
pação dos cidadãos; entre 
os primeiros, sentimentos de 
rejeição por parte dos 

A NíVEL DO PROCESSO 
TIVO 

INTEGRA-I A NíVEL DO PROCESSO DE INTERCÂM 
BIO FRONTEIRIÇO 

.processo decisório mais len 
to e implementação dos pro 
gramas mais complexa, afe 
tando a eficiência no seu 
conceito tradicional. 

.no caso de descentralização 
parcial do processo decisó
rio o administrador regio
nal tem menor autonomia pa
ra o exercício de suas fun
ções. 

.persuadir os administrado
res do nível superior da hi~ 
rarquia a não intervirem na 
operacionalização das ações 
governamentais nos distritos 
ou bairros. 

• as pressões dos cidadãos pode
rão fazer com que os adminis
tradores tomem atitudes políti 
cas e entrem em conflito com 
as autoridades eleitas. 

• os grupos locais (no distrito, 
bairro ou vizinhança) poderão 
entrar em competição e luta em 
função do poder de influenciar 
no estabelecimento das diretri 
zes de governo. -

• poderá ocorrer do poder ser a
tribuído a cidadãos que façam 
dele uso para oprimir a maio
ria. 
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A NíVEL DO PROCESSO SÓCIO-EMO
CIONAL 

cidadãos e dos seus superiores. 

QUADRO 3.1.0.0 (Continuação) 

A NíVEL do PROCESSO INTEGRA
TIVO 

.conflito entre níveis central 
e setorial no que toca a 
normas administrativas e pro 
cedimentos operacionais quan 
do os administradores regio
nais estabelecem diretrizes 
próprias com o objetivo de 
alcançar maior eficácia. 

• perturbações no nível admi
nistrativo em razão de uma 
percepção confusa das dire
trizes e objetivos governa
mentais. 

• dúvidas quanto a cadeia de 
comando nos órgãos públicos. 

A NíVEL DO PROCESSO DE INTERCÂM 
BIO FRONTEIRIÇO 

o administrador regional ficará 
sujeito a uma carga maior de 
pressão política dos moradores 
da região. 

• o ambiente de 
mais difícil 
sias • 

trabalho ficará 
pelas controvér-

• ocorrerão problemas administra
tivos de difícil previsão que 
os administradores não estarão 
aptos a resolver por falta de 
formação acadêmica, ou experiên 
cia • 

• controvérsias no seio da comuni 
dade poderão levar o administra 
dor a se envolver e por isso s2 
frer consequências. .0 administrador regional ter 

que servir a mais de um "se
nhor" (autoridades eleitas,esl. 
pecialistas da administração 
central e cidadãos). 

conflitos acerca de diretrizes 
e modos de implementá-las podem 
ocorrer entre autoridades elei
tas e administradores regio
nais. 
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QUADRO 3.2.0.0 

BENEFfcIOS DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A NfvEL DO PROCESSO SÓCIO-EMO 
CIONAL 

• repartir melhor a responsa-
bilidade entre os profissio 
nais. 

• tornar o emprego público 
mais estimulante para os 
que o consideram monótono. 

• incentivar os servidores a 
um maior esforço para o ateg 
dimento efetivo das demandas 
da população. 

• provocar maior comunicação 
entre os funcionários para 
a execução das tarefas. 

A NfvEL DO PROCESSO INTEGRA
TIVO 

.facilitar a coordenação por 
agregar em torno de objeti
vos comuns a administração 
superior e os funcionários. 

.suscitar a concepção de no
vas metodologias para ava
liar a prestação dos servi
ços públicos, levando em 
conta de forma mais precisa 
os anseios da população. 

.os desafios colocados para 
a administração regional po 
dem concorrer para uma atua 
ção mais efetiva do governo. 

• a resposta imediata da cli
entela pode ajudar na form~ 
lação e implementação dos 
programas de governo. 

A NfvEL DO PROCESSO DE INTERCÂM
BIO FRONTEIRIÇO 

• maior aproximação governo-popu 
lação. 

• o apoio da comunidade reforça 
o poder do administrador re
gional frente a administração 
superior. 

• os administradores podem reve
lar-se agentes de mudanças so
ciais. 

• melhorar as relações entre 
administradores e população a 
partir do trabalho conjunto, 
que propicia maior conhecimen
to e respeito mútuos • 

• administradores e servidores 
têm a oportunidade de ver de 
perto os resultados da sua 

atuação em prol da 
comunidade a que servem. 
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A NíVEL DO PROCESSO SÓCIO-EMO 
C IONAL 

QUADRO 3.2.0.0 (Continuação) 

A NíVEL DO PROCESSO INTEGRA
TIVO . 

• a colaboração dos cidadãos 
pode abranger a indicação 
de programas não mais rele 
vantes,de alternativas que 
melhor atendam as caracte
rísticas da comunidade e 
de eventuais desperdícios 
nos programas oferecidos. 

A NíVEL DO PROCESSO DE INTERCÂM
BIO FRONTEIRIÇO 

• a maior receptividade do gover 
no às demandas da população po 
de alterar para melhor o julga 
mento dos cidadãos e, em parti 
cular, reduzir os sentimentos 
de hostilidade e frustração en 
tre grupos de baixo nível de 
renda. 

• o contato dos servidores públi 
cos com os cidadãos pode elimi 
nar concepções erradas em rela 
ção ao cidadão "médio" e ao de 
classes sócio-econômicas infe
riores. 

• pode alterar a atitude de al
guns funcionários que se colo
cam como integrantes de uma 
elite. 

~ 
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QUADRO 3.3.0.0 

CARACTERíSTICAS EXIGIDAS DO ADMINISTRADOR PARA UMA 
ADMINISTRAÇAO PARTICIPATIVA EFICIENTE 

Habilidade para negociações 

Sensibilidade para entender a 
dinâmica dos grupos 

Facilidade para relacionamentos 
pessoais 

Capacidade de trabalhar na 
condição de responsável perante 
vários chefes 

Capacidade de atuar em 
situações de alta incerteza 

Desapego ao cargo 

Sensibilidade Política 

Exigida para evitar ou resolver 
situações de conflito, sejam 
com os cidadãos, os 
funcionários (inclusive dos 
órgãos centrais) e autoridades 
eleitas. 

Necessária para trabalhar com 
eles. Significa entender como e 
porque os grupos se formam e 
desaparecem assim como os seus 
objetivos. 

Importante para as relações com. 
os subordinados, os superiores 
e os cidadãos, por mais 
diferentes que sejam essas 
pessoas com as quais trabalha. 

Implica, inclusive, a 
capacidade de lidar com ordens 
conflitantes. 

Exige a percepção da constante 
alteração das condições do 
ambiente e das dificuldades de 
encontrar soluções perfeitas. 

Significa 
vulnerabilidade 
sujeito no cargo 
no emprego. 

aceitar a 
a que está 

e a mobilidade 

Por estar mais próximo do povo 
do que muitas autoridades 
eleitas o administrador 
necessita de sensibilidade 
política. Ele tem que estar 
consciente de que ao mesmo 
tempo em que toma decisões 
políticas partilha com as 
autoridades eleitas a 
formulação de diretrizes. 
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Capacidade de comunicação 

Capacidade de criar uma imagem 
de pessoa próxima e acessível 
ao cidadão 

44 

Indispensável para estabelecer 
relacionamentos com os cidadãos 
e com as autoridades eleitas. 

~vitar que os cidadãos o vejam 
como uma autoridade distante. 
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4.0 ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA NO MUNICíPIO DO 

RIO DE JANEIRO 

Este estudo pretendeu conhecer as dificuldades ocorridas na 

implementação da proposta de gestão participativa promovida no 

período 1986-1988, no município do Rio de Janeiro. 

Como explicitado no capítulo 1, para a operacionalização da 

experiência foram criados os Conselhos Governo-Comunidade (CGC) 

nos quais tinham assento representantes da Comunidade e 

dirigentes das unidades municipais localizadas em cada Região 

Administrativa38 • 

A partir dos CGC, a experiência envolveu toda a 

administração, notadamente o nível central das secretarias com 

projeções nas Regiões Administrativas39 , destacando-se a 

Secretaria de Governo como órgão coordenador da implementação da 

proposta. 

Assim, considerou-se importante registrar as dificuldades 

percebidas tanto no âmbito dos CGC quanto no âmbito da 

administração central. Para tanto, buscou-se o depoimento de 

representantes da Comunidade e do Governo nesses Conselhos, assim 

como, de integrantes do nível central da administração municipal. 

4.1.0. Delimitação do Campo da Pesquisa 

A criação dos Conselhos Governo-Comunidade (CGC), além de 

estabelecer um processo de comunicação entre o Executivo 

38. Unidades das Secretarias de Cultura, de Desenvolvimento 
Urbano, de Educação, de Fazenda, de Obras e Serviços Públicos, de 
Saúde e de Governo. 
39. Vide nota 38 - as secretarias com unidades regionais. 
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municipal e a sociedade, pretendeu a participação das 

representações comunitárias nas decisões do Governo e no processo 

de planejamento e acompanhamento das ações governamentais, uma 

vez que entre as atribuições dos CGC figuravam: 

- o exame de projetos de lei de interesse da Comunidade; 

- o levantamento e priorização das demandas de cada Região 

Administrativa (RA); e 

o controle da atuação dos órgãos públicos municipais 

responsáveis pela prestação de serviços nas RAs. 

o exercício conjunto dessas atribuições visava tornar as 

relações Governo-Comunidade mais próximas. Contudo, este trabalho 

admitiu que a proposta de participação tinha gerado na Comunidade 

expectativas irrealistas no que toca a capacidade de resposta da 

Prefeitura às demandas de cada Região Administrativa. E, em 

consequência desse suposto hiato expectativa-resposta, 

dificuldades ocorriam na relação Governo-Comunidade no âmbito dos 

CGC. 

Com certeza, tal hiato não ocorreria se a Comunidade 

entendesse a sua participação como um processo de aperfeiçoamento 

do processo decisório no sentido de torná-lo melhor informado 

das demandas locais - e de ampliação do controle social sobre as 

ações dos órgãos municipais nas Regiões Administrativas. Para 

tanto, a Comunidade precisaria estar mais informada acerca da 

administração pública, o que tradicionalmente não acontece. 

Precisaria ter conhecimento dos limites de atendimento face às 
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demandas concorrentes de outras comunidades, e, sobretudo, face a 

prioridade de obras e serviços de interesse geral. 

A partir da pressuposta existência de um hiato expectativa

resposta, a pesquisa procurou examinar as dificuldades na relação 

Governo-Comunidade nos CGC, que constituíram o mecanismo básico 

da experiência de administração participativa do Rio de Janeiro. 

Ao mesmo tempo, a pesquisa se propôs a verificar, ao longo do 

processo de decisão e implementação das ações municipais, se as 

dificuldades de articulação dos órgãos municipais teriam 

concorrido para retardar a resposta do Governo às reivindicações 

da Comunidade captadas pelos CGC. 

Assim, no levantamento das informações junto aos integrantes 

dos CGC e junto às secretarias municipais foram consideradas duas 

das categorias de análise utilizadas por Herbert para observar as 

dificuldades que ocorrem no contexto de uma administração 

participativa. São elas: o processo de intercâmbio fronteiriço, 

que consiste nas relações entre a administração pública e o 

ambiente (cidadãos, grupos de pressão ou de interesse, outros 

poderes e níveis de governo, etc.) e o processo integrativo, que 

se refere à coordenação das ações dentro da administração 

pública40 • 

No caso que se estudou, a atenção esteve concentrada, no que 

toca ao processo de intercâmbio fronteiriço, 

dificuldades no relacionamento do Governo 

na observação das 

com um grupo de 

pressão, ou seja, a comunidade organizada em associações de 

moradores e com presença nos CGC. No processo integrativo, o foco 

40. A "Análise de Herbert" é considerada no capitulo 3. 
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esteve nas dificuldades de coordenação das ações do Governo a 

partir da pressão exercida pela Comunidade nos CGC. 

Em resumo, a pesquisa teve: 

- como questão central, procurar conhecer as dificuldades 

percebidas pelo Governo e pela Comunidade na experiência de 

administração participativa; 

- como primeiro pressuposto, a existência de um hiato entre 

as expectativas da Comunidade e as respostas do Governo em 

termos de atendimento às demandas das Regiões 

Administrativas; e 

- como segundo pressuposto, a ocorrência de dificuldades para 

uma atuação articulada dos orgãos municipais, que concorriam 

para retardar o atendimento às reivindicações da Comunidade. 

4.1.1. Objetivos 

O objetivo geral foi relatar a experiência da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro de institucionalizar e operacionalizar 

um processo de participação da Comunidade na gestão pública. 

Para alcançar tal 

perseguidos no âmbito 

indicado a seguir. 

objetivo, objetivos 

das duas categorias 

específicos foram 

de análise, como 
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No processo de intercâmbio fronteiriço: 

verificar a existência de dificuldades e as razões das 

mesmas no relacionamento da Comunidade com o Governo no 

âmbito dos CGC; 

conhecer a expectativa da Comunidade em relação à sua 

participação nos CGC; 

conhecer a avaliação da Comunidade quanto a sua 

participação nos CGC, seja em termos da resposta obtida do 

Governo às suas demandas, seja em termos da importância para 

o movimento comunitário da oportunidade aberta pelo Governo; 

No processo integrativo: 

identificar ao longo do 

indicação, pelos CGC, das 

processo decisório (desde a 

prioridades de cada Região 

Administrativa até a implementação dos programas, passando 

pela elaboração anual do orçamento municipal) as dificuldades 

de articulação dos órgãos municipais, que possam ter 

concorrido para retardar o atendimento às reivindicações da 

Comunidade; 

- verificar as dificuldades da Administração Regional para 

obter dos órgãos responsáveis a solução de problemas das 

Regiões Administrativas; 

- verificar as possibilidades de a Administração Regional 

supervisionar a atuação das unidades setoriais na sua 

jurisdição. 
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Em suma, a pesquisa procurou identificar as dificuldades 

vivenciadas durante a gestão participativa, segundo a 6tica da 

Comunidade e a do Governo no processo de intercâmbio fronteiriço, 

e, segundo a 6tica do Governo no processo integrativo. 

4.1.2. Universo 

o universo da pesquisa compreendeu dois conjuntos: os 

Conselhos Governo-Comunidade instalados nas trinta Regiões 

Administrativas (Quadro 4.1.2.1) e os 6rgãos que constituíam a 

estrutura básica do Poder Executivo Municipal (Quadro 4.1.2.2). 

o primeiro conjunto interessou à análise das dificuldades no 

relacionamento do Governo com a Comunidade no âmbito dos CGC 

mecanismo através do qual foi aberta às entidades comunitárias a 

participação na administração municipal. 

o segundo conjunto interessou à análise das dificuldades de 

articulação dos. órgãos municipais no processo de decisão e 

.' implementação das ações do Governo (obras e prestação de 

serviços) relativas ao atendimento das demandas prioritárias 

indicadas pelas comunidades através dos CGC. 

4.2.0. Metodologia 

Este trabalho teve corno ponto da partida dois pressupostos: a 

existência' de dificuldades no relacionamento Governo-Comunidade 

em decorrência da incapacidade de a Prefeitura corresponder à 

expectativa .da Comunidade gerada pela proposta dos Conselhos 

Governo-Comunidade (CGC), e, a existência de dificuldades na 

articulação dos órgãos municipais, as quais teriam concorrido 

para retardar o atendimento das demandas indicadas pelos CGC. 
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Tais pressupostos estão, cada qual, relacionados às duas 

categorias de análise que orientaram o desenvolvimento do 

trabalho. 

Assim, a primeira - a do processo de intercâmbio fronteiriço 

orientou o exame das dificuldades no relacionamento da 

administração municipal com a Comunidade no âmbito dos Conselhos 

Governo-Comunidade. 

Quanto a segunda - a do processo integrativo - direcionou a 

análise das dificuldades de articulação dos órgãos municipais 

envolvidos no processo de decisão e implementação das ações do 

Governo relativas ao atendimento das demandas apresentadas pelos 

CGC. 

A cada uma dessas categorias corresponde um universo: no caso 

do processo de intercâmbio fronteiriço, o universo é constituído 

pelos Conselhos Governo-Comunidade instalados nas trinta Regiões 

Administrativas (Quadro 4.1.2.1); no caso do processo 

integrativo, o universo corresponde a estrutura básica do Poder 

Executivo Municipal, constituída pelos órgãos da Administração 

Direta, Indireta e Fundações (Quadro 4.1.2.2). 

Para cada um desses universos definiu-se uma amostra 

intencional, tendo em vista não haver preocupação com a 

generalização dos resultados por se tratar de um estudo de caso. 

A amostra do primeiro universo foi definida com base na 

densidade demográfica por área de planejamento. Integraram essa 

amostra a Região Administrativa mais densamente povoada em cada 

uma das cinco áreas de planejamento em que, na época, estava 

dividido o município (Quadro 4.2.1.0). 
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Dessa forma, a amostra compreendeu cinco Conselhos Governo

Comunidade, um de cada área de planejamento, instalados nas 

Regiões Administrativas de maior densidade populacional. Como 

indica o Quadro 4.2.2.0, o maior número de habitantes por km2 em 

cada área de planejamento (AP) observava-se na XXIII RA - Santa 

Teresa (AP-l), na V RA - Copacabana (AP-2), na XIV RA Irajá 

(AP-3), na XVI RA - Jacarepaguá (AP-4) e na XVII RA-Bangu (AP-5). 

Os CGC dessas Regiões são, portanto, os que compõe a amostra. 

Justifica-se o critério da densidade demográfica pelo 

reconhecimento de que esta condição geralmente agrava os 

problemas que afetam o dia-a-dia do cidadão. Além disso, a 

concentração da população, ao mesmo tempo que acarreta maior 

pressão sobre os serviços públicos, oferece economias de escala 

para a provisão de infra-estrutura e equipamentos. 

Quanto a escolha, por área de planejamento, da Região 

Administrativa mais densamente povoada, apoiou-se no fato de que 

os orgãos municipais eram obrigados a observá-las no planejamento 

de suas ações. As áreas de planejamento (definidas pela 

legislação vigente quando do inicio deste trabalho e da 

realização das entrevistas) estabelecem o agrupamento de Regiões 

Administrativas, 

consideradas em 

Governo. 

cujas 

conjunto 

semelhanças permitem 

para as finalidades de 

que sejam 

atuação do 

No que concerne à amostra do segundo universo, ela 

compreendeu as secretarias que tinham uma rede de unidades 

sediadas nas Regiões Administrativas (Cultura, Desenvolvimento 

Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Fazenda, Governo, Obras 
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Públicas e Saúde) e as Secretarias de Planejamento e Transportes. 

Excluiu os 6rgãos da Administração Indireta e as Fundações 

porque, sendo vinculados às secretarias, são por elas 

supervisionados. 

A escolha das secretarias com projeções nas Regiões 

Administrativas teve em vista que elas são usualmente mais 

solicitadas pela Comunidade por tratarem de problemas que afetam 

o dia-a-dia da população. Entre essas secretarias, a Secretaria 

de Governo, cujas unidades locais são as pr6prias Administrações 

Regionais, tinha, em particular, um papel de destaque na 

articulação de todos os 6rgãos municipais para o exame dos 

pedidos encaminhados pelos Conselhos Governo-Comunidade. 

Quanto a inclusão da Secretaria de Planejamento, levou-se em 

conta a sua posição de 6rgão central do Sistema Municipal de 

Planejamento, no qual a legislação municipal previa a 

participação dos Conselhos Governo-Comunidade através do 

levantamento e priorização das demandas da Comunidade. 

Por último, a Secretaria de Transportes figurou na amostra 

pela função normativa na área de transportes coletivos, uma das 

mais relevantes no cotidiano da população. 

Dentro dessas duas amostras realizou-se a coleta de 

informações através de entrevistas orientadas por roteiros 

especificos41 , conforme a condição do entrevistado se 

representante da Comunidade ou do Governo, e, neste último caso, 

se Administrador Regional, integrante de unidade regional ou de 

6rgão central. 

41. Anexo lI. 
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Para estabelecer o número de pessoas a serem entrevistadas -em 

cada Conselho Governo-Comunidade _ encontrou-se uma primeira 

dificuldade no fato de eles não terem um tamanho definido, isto 

é, o número de elementos diferia de um CGC para outro. De acordo 

com a legislação, pelo lado do Governo, eram membros efetivos os 

titulares das unidades municipais em cada Região Administrativa. 

Quanto a representação da Comunidade em cada CGC, ela deveria ser 

constituída de 2 (dois) a 10 (dez) representantes de associações 

de moradores filiados à FAMERJ e de 2 (dois) a 10 (dez) 

representantes de associações filiadas à FAFERJ, além de um 

representante de cada associação comercial e industrial e de cada 

clube de serviço. 

Verificou-se, por exemplo, que enquanto em Santa Teresa a 

representação comunitária era composta de 6 (seis) elementos (2 

da FID~RJ, 2 da FAFERJ, 1 da Associação Comercial e 1 do Lyons 

Clube), em Jacarepaguá e Bangu o tamanho e a composição variavam. 

Nessas duas últimas regiões, como o número de associações de 

moradores é mui to grande, a participação no CGC era aberta a 

todas e o comparecimento dependia do interesse de cada associação 

na pauta da reunião. 

Para contornar essa dificuldade levou-se em conta que a 

legislação, embora não estipulasse um tamanho fixo para os 

Conselhos, determinava para a representação das associações de 

moradores o limite de 20 (vinte) representantes (máximo de 10 

filiados à cada Federação - FAMERJ e FAFERJ). Diante disso, 

fixou-se a cota de 25% desse limite, ou seja, 5 (cinco) pessoas 

da Comunidade a serem entrevistadas em cada CGC e igual número de 

representantes do Governo. 
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Tal número mostrou-se adequado uma vez que, apesar das 

dificuldades encontradas (principalmente em Jacarepaguá e Bangu) 

para identificar as pessoas mais assíduas e fazer os contatos, 

conseguiu-se observá-lo em todas as Regiões Administrativas da 

amostra. Em Santa Teresa, cuja representação das Associações de 

Moradores era de apenas 4 (quatro) pessoas (2 indicadas pela 

FAMERJ e 2 indicadas pela FAFERJ) complementou-se com a dirigente 

de uma entidade comunitária, que participava com frequência do 

CGC desde a sua criação. 

Na escolha dos representantes da Comunidade deu-se 

preferência aos das associações de moradores em relação aos das 

entidades do comércio e da indústria e aos dos clubes de serviço. 

Como critério básico verificou-se a assiduidade do entrevistado 

às reuniões do Conselho Governo-Comunidade. Houve, infelizmente, 

casos de pessoas das mais assíduas que não se sensibilizaram ao 

pedido para dar o seu depoimento. Contudo, foram poucos esses 

casos e a receptividade dos entrevistados foi muito boa. 

Na escolha de cinco representantes do Governo em cada CGC da 

amostra deu-se preferência aos das unidades locais vinculadas às 

Secretarias de Obras (responsáveis pela conservação de 

logradouros, parques e jardins e limpeza urbana) , de 

Desenvolvimento Social (Serviços Sociais Regionais), de Saúde 

(Centros Municipais de Saúde) e de Educação (Distritos de 

Educação e Cul tura), além do Administrador Regional na dupla 

condição de dirigente de uma unidade regional da Secretaria de 

Governo e presidente do Conselho Governo-Comunidade. Verificou-se 

que as demais secretarias que compunham a representação do 

Governo, quais sejam, Cultura, Fazenda e Desenvolvimento Urbano 

I 
I 

I 



56 

eram comparativamente menos solicitadas pela Comunidade nas 

reuniões dos CGC. 

Nessa seleção de representantes de unidades sediadas nas 

Regiões Administrativas tem-se a Secretaria Municipal de Obras 

como o principal órgão responsável, a nível regional, pela 

conservação e melhoria das condições de infra-estrutura urbana. 

E, as Secretarias de Educação e de Saúde como os principais 

órgãos responsáveis pela infra-estrutura social, através da 

implantação e operação de escolas, centros e postos de saúde, 

respectivamente. Tem-se, ainda, a Secretaria de Desenvolvimento 

Social voltada exclusivamente para as comunidades mais carentes, 

acumulando responsabilidades diversificadas - desde a assistência 

a casos individuais até a implantação de serviços de infra

estrutura urbana e social nas favelas. 

No . que toca a amostra definida para explorar a pressuposta 

dificuldade de integração dos órgãos municipais, as entrevistas 

realizaram-se com servidores cuja posição nas secretarias 

propiciava constatar a possível repercussão, na administração 

central, dos Conselhos Governo-Comunidade. Ou, ainda, atuar na 

articulação com as unidades regionais e com outras secretarias, 

visando o encaminhamento das demandas oriundas da Comunidade. As 

dificuldades de articulação no âmbito da administração municipal 

foram paralelamente investigadas junto aos representantes do 

Governo nos CGC, enquanto membros do nível regional da 

administração. 

Por último, cabe assinalar que as entrevistas realizaram-se 

no período de junho a dezembro de 1988, num total de sessenta. 
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Foram feitas dez entrevistas em cada uma das cinco Regiões 

Administrativas da amostra dos CGC, ou seja, cinquenta. E mais 

dez entrevistas, uma em cada secretaria com unidade(s) nas 

Regiões Administrativas e, também, nas Secretarias de 

Planejamento e Transportes, que integraram a amostra da estrutura 

básica do Executivo municipal, conforme definido acima. 
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QUADRO 4. 1. 2 • 1 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO 

REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

I RA - Portuária 

11 RA - Centro 

111 RA - Rio Comprido 

IV RA - Botafogo 

V RA - Copacabana 

VI RA - Lagoa 

VII RA - S. Cristóvão 

VIII RA - Tijuca 

IX RA - Vila Isabel 

X RA - Ramos 

XI RA -'Penha 

XII RA - Inhaúma 

XIII RA - Méier 

XIV RA - Irajá 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

(Bairros) 

Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju. 

Centro 

Catumbi, Rio Comprido, Cidade Nova e 
Estácio. 

Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, 
Cosme Velho, Botafogo, Urca e Humaitá. 

Leme e Copacabana 

Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, 
Gávea, Vidigal e São Conrado. 

São Cristóvão, Mangueira e Benfica. 

Pça. da Bandeira, Tijuca e Alto da Boa 
Vista. 

Maracanã, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú 

Manguinhos, Bonsucesso, Ramos e Olaria 

Penha, Penha Circular, Braz de Pina, 
Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral 
e Jardim América. 

Higienópolis, Jacaré, Maria da Graça, Del 
Castilho, Inhaúma, Engenho da Rainha e 
Tomás Coelho. 

São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, 
Sampaio, Engenho Novo, Lins de 
Vasconcelos, Méier, Todos os Santos, 
Cachambi, Engenho de Dentro, Água Santa, 
Encantado, Piedade, Abolição e Pilares. 

Vila Kosmos, vicente de Carvalho, Vila da 
Penha, Vista Alegre, Irajá e Colégio. 



REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

XV RA - Madureira 

XVI RA - Jacarepaguá 

XVII RA - Bangu 

XVIII RA - Campo 
Grande 

XIX RA - Santa Cruz 

XX RA - Ilha do 
Governador 

XXI RA - Ilha de 
paquetá 

XXII RA - Anchieta 

XXIII RA - Santa 
Teresa 

XXIV RA - Barra da 
Tijuca 

XXV RA - Pavuna 

QUADRO 4.1.2.1 (Continuação) 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Bairros) 
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Campinho, Quintino Bocaiuva, Cavalcante, 
Engenheiro Leal, Cascadura, Madureira, 
Vaz Lobo, Turiaçu, Rocha Miranda, Hon6rio 
Gurgel, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro e 
Marechal Hermes. 

Jacarepaguá, Anil, 
de Deus, Curicica, 
Tanque, Taquara, 

.. Valqueire. 

Gardênia Azul, Cidade 
Freguesia, Pechincha, 
Pça. Seca e Vila 

Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, 
Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, 
Realengo, Padre Miguel, Bangu e Senador 
Camará. 

Santíssimo, Campo Grande, Senador 
Vasconcelos, Inhoalba e Cosmos. 

Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. 

Ribeira, Zumbi, Cacuia, Pitangueiras, 
Praia da Bandeira, Cocotá, Bancários, 
Freguesia, Jardim Guanabara, Jardim 
Carioca, Tauá, Moner6, Portuguesa, Galeão 
e Cidade Universitária. 

Paquetá 

Guadalupe, Anchieta, Parque Anchieta e 
Ricardo de Albuquerque. 

Santa Teresa 

Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, 
Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio 
dos Bandeirantes e Grumari. 

Coelho Neto, Acari, Barros Filho, Costa 
Barros e Pavuna. 
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QUADRO 4.1.2.1 (Continuação) 

REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
(Bairros) 

XXVI RA - Guaratiba Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de 
Guaratiba. 

XXVII RA - Rocinha 

XXVI-lI RA -
Jacarezinho 

XXIX RA - Alemão 

XXX RA - Maré 

* 

* 

* 

* 

Fonte: Decreto nQ 5280 de 23.08.85 (Anexo I)i Decreto nO 6011, de 
04.08.85 (criação das RAs XXVII, XXVIII, XXIX e XXX). 

* Delimitação 
Desenvolvimento 
levantados. 

em estudo 
Urbano, na 

pela 
época 

Secretaria Municipal de 
em que estes dados foram 

I 
I 

I 



ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Prefeito 

1) Gabinete do Prefeito 

2) S.M. Planejamento 

3) S.M. de Transportes 

4) S.M. de Fazenda 

5) S.M. de Administração 

6) S.M. de Obras e Serviços 
Públicos 

7) S.M. de Educação 

8) S.M. de Desenvolvimento 
Social. 

QUADRO 4. 1. 2 • 2 

ESTRUTURA BÁSICA DO PODER EXECUTIVO 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Autarquias 

(2)Inst.dc Planejo 
Mun. (IPLANRIO) 

(3)Sup.Mun.Transp. 
Urbe (SMTU) 

( 6) Companhia N.uni 
cipal de Ener
gia (Clv1E) 

(8) Fundo Munici
pal de Desen
volvimento So
cial 
(FUNDORIO) 

Soc.de Econ.Mista 

(1)Emp. de Turismo 
do Mun. do Rio 
de Janeiro 
(RIO~'UR) 

(l)Companhia Muni
cipal de Conser 
vação e Obras -
Púbicas 

. (RIOCOl?) 

(6 ) Companhia Muni 
cipal de 
Limpeza Urbana 
(COMLURB) 

Empresa Púl::)lica 

(3)*Comp.de Enge
nharia de Tráfe 
go (CET-RIO) (6) 

FUNDAÇÕES 

Fund.Jardim 
Zoo16gico 
da Cidade 
do Rio de 
Janeiro 
(RIO-ZOO) 

(8) Fund. Mun. 
Lar Escola 
Francisco 
de Paula 

0'\ 
I-' 



QUADRO 4.1.2.2 (Continuação) 

ADMINISTRACÃO DIRETA ADMINISTRACÃO INDIRETA FUNDAÇÕES 

9) S.M. de Saúde 

10) S.M. de Governo 

11) Procuradoria Geral do 
Município de Rio de 
Janeiro 

12) S.M. de Cultura (12) Inst.Mun.de (12) Fundação-
Arte e Cul- -Rio 
tura 

13) S.M. de Esportes e La- (RIOARTE) 
zer 

14) S.M. de Desenvolvimento (14) Emp.Mun.de 
Urbano Urbaniz. 

(RIO-URBE) 
15) S.M. Desenvolvimento (15) Centro Inter 

Econômico nacional 
RIOTUR S.A. 

16) * Gabinete do Vice Pre (RIOCENTRO) 
feito 

-- --- - - --- -- --------------- ._--- --- --- - - ---- -- -- -- ---

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento/Superintendência de Desenvolvimento Institucional 
Set-87 

Código Administrativo das Secretarias e Orgãos Assemelhados 

() Código de Vínculo e/ou Supervisão com Orgão da Administração Direta. 

* Orgão não implantado. 
0'1 
I\.) 
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QUADRO 4. 2 • 1. O 

ÁREAS DE PLANEJAMENTO DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS ABRANGÊNCIA 
DE 
PLANEJAMENTO (Regiões Administrativas) 

APl 

AP2 

AP3 

AP4 

AP5 

I RA - Portuária 
11 RA - Centro 
111 RA - Rio Comprido 
VII RA - São Cristovão 
XXI RA - Ilha de Paquetá 
XXIII RA - Santa Teresa 

IV RA - Botafogo 
V RA - Copacabana 
VI RA - Lagoa 
* XXVII RA - Rocinha 
VIII RA - Tijuca 
IX RA - Vila Isabel 

X RA - Ramos 
* XXVIII RA - Jacarezinho 
* XXIX RA - Alemão 
* XXX RA - Maré 
XI RA - Penha 
XIII RA - Méier 
XII RA - Inhaúrna 
XIV RA - Irajá 
XV RA - Madureira 
XX RA - Ilha do Governador 
XXII RA - Anchieta 
XXV RA - Pavuna 

XVI RA - Jacarepaguá 
XXIV RA - Barra da Tijuca 

XVII RA - Bangu 
XVIII RA - Campo Grande 
XIX RA - Santa Cruz 
XXVI RA - Guaratiba 

Fonte: Decreto nO 5.280 de 23.08.85 e Secretaria Municipal de 
Governo - Coordenadoria das Regiões Administrativas. 
* RAs criadas pelo Decreto N.6011, de 04.08.86. Resultam 
da subdivisão da VI RA - Lagoa (XXVII RA - Rocinha), da 
XII RA - Méier (XXVIII RA Jacarezinho) e da X RA-Ramos 
(XXIX RA - Alemão e XXX RA - Maré) razão pela qual figuram 
nas APs indicadas. 
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QUADRO 4.2.2.0 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE PLANEJAMENTO POPULAÇÃO ÁRE~ DENSID~E 
REGIÃO ADMINISTRATIVA RESIDENTE (Km ) (Hab/Km ) 

AP-1 

IRA - Portuária 46 120 6,88 6 703,49 

II RA - Centro 55 103. 6,47 8 516,69 

III RA - Rio Comprido 93 938 4,73 19 860,04 

VII RA- São Cristovão 93 823 10,39 9 030,12 

XXI RA- Ilha de Paquetá 2 216 1,09 2 033,03 

XXIII RA - Santa Teresa 61 588 3,09 19 931,39 

AP-2 

IV RA - Botafogo 267 754 11,46 23 364,22 

VRA- Copacabana 228 250 7,67 29 758,80 

I RA - Lagoa 216 350 ' 14,37 15 055,67 

VIII RA - Tijuca 205 592 43,53 4 722,99 

IX RA - Vila Isabel 177 953 12,70 14,012,05 

XXVII - Rocinha ** ** ** 

AP-3 

XRA - Ramos 255 209 22,10 11 547,92 

XI RA - Penha 315 671 23,28 13 559,75 

XII RA - Méier * 411 640 26,81 15 353,97 

XIII RA - Engenho Novo * 207 712 18,55 11 197,41 

XIV RA - Irajá 273 574 16,00 17 098,37 

XV RA - Madureira 277 358 22,02 12 595,73 



QUADRO 4.2.2.0 (Continuação) 

ÁREA DE PLANEJAMENTO POPULAçÃO ÁRE~ DENSID~E 
REGIÃO ADMINISTRATIVA RESIDENTE (Km ) (Hab/Km ) 

XX RA- Ilha do Governador 171 179 33,53 5 105,25 

XXII RA - Anchieta 337 573 41,25 8 183,59 

XXV RA - Pavuna ** ** ** 

XXVIII RA - Jacarezinho ** ** ** 

XXIX RA - Alemão ** ** ** 

XXX RA - Maré ** ** ** 

AP-4 

XVI RA - Jacarepaguá 326 581 117,07 2 789,62 

XXIV RA - Barra da Tijuca 50 061 176,36 283,86 

AP-5 

XVII RA - Bangu 530 249 106,41 4 983,07 

XVIII RA - Campo Grande 333 926 286,05 1 167,37 

XIX RA - Santa Cruz 151 303 159,19 950,45 

XXVI RA - Guaratiba ** ** ** 

TOTAL 5.090.723 1 171,00 4 347,33 

Fonte: Dados da FIBGE - Censo Demográfico - 1980 e da Secretaria 
Municipal de Planejamento - Informações Básicas da Cidade 
do Rio de Janeiro - 1981 - 1982. 
* Após o Censo de 1980, o Decreto nO 5280, de 23.08.85 

alterou a área de jurisdição dessas RAs, que passaram a 
constituir a XII RA - Inhaúma e a XIII RA - Méier, como 
figura no Quadro 4.2.1.0. 

** Dados não disponíveis. RAs criadas após a realização do 
Censo de 1980. 
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QUADRO 4.2.3.0 

REDE DE SERVIÇOS REGIONAIS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIAS 

Cultura 

Desenvolvimento Social 

Desenvolvimento Urbano 

Educação 

Fazenda 

Governo 

Obras e Serviços Públicos 

Saúde 

-,_............-,~~,. ,~. ~. =-,~~""'---""""',"''''''''-''~~-'''''''''""~'"'''~'' 

UNIDADES REGIONAIS 

Bibliotecas Regionais 

Serviços Sociais Regionais 

Divisões de Licenciamento e Fiscalização 

Distritos de Educação e Cultura e Escolas 

Inspetorias Regionais de Licenciamento e Fiscalização 

Administrações Regionais 

Divisões de Obràs e Conservação da Pavimentação e de 
Parques e Jardins, Postos de Atendimento da COMLURB 

Centros Municipais de Saúde, Unidades Auxiliares de 
Cuidados primários de Saúde e Hospitais 

'" '" 
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5. A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA NO MUNICíPIO DO RIO DE 
JANEIRO· 

Como indicado no capitulo 4, este trabalho tomou como questão 

central conhecer as dificuldades que surgiram durante a 

experiência de gestão participativa no Governo Saturnino Braga. 

Para tanto, pediu o depoimento de pessoas que vi venciaram a 

implementação da proposta e procurou relatar a experiência com 

base na percepção do Governo e da Comunidade. 

Neste capitulo tem-se no item 5.1.0 o relato das dificuldades 

observadas na relação Governo-Comunidade42 , que confirmaram o 

pressuposto hiato entre a expectativa da Comunidade e a resposta 

do Governo em termos de atendimento às demandas colocadas nos 

Conselhos Governo-Comunidade (CGC). 

No item 5.2.0 estão expostas as dificuldades de articulação 

entre os órgãos municipais43 constatadas por pessoas do Governo 

localizadas tanto no nivel central das secretarias como no nivel 

regional, isto é, nas unidades sediadas nas Regiões 

Administrativas. Procurou-se saber se tais dificuldades 

pressupostas, por este trabalho, como concorrendo para retardar o 

atendimento às reivindicações dos Conselhos Governo-Comunidade 

eram reconhecidas pelos integrantes do Governo que se achavam 

sujeitos a uma situação nova, qual seja, a de pressão das 

comunidades nos CGC. 

Ao se procurar identificar as dificuldades teve-se o cuidado 

de não induzir os entrevistados a s6 se manifestarem em relação 

42. Trata-se do Processo de Intercâmbio Fronteiriço, que é uma 
das categorias de análise deste trabalho, conforme capítulo 4. 
43. Vide cap.4, Processo Integrativo a outra categoria de 
análise deste trabalho. 
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as mesmas, o que proporcionou declarações expontâneas quanto aos 

benefícios que eles viam na implementação da proposta de gestão 

participativa no município do Rio de Janeiro. Essas declarações 

constituem um subproduto da pesquisa e são tratadas no ítem 5.3.0 

5.1.0. As Dificuldades na Relação Governo-Comunidade 

Este trabalho admitiu que na implementação da proposta de 

gestão participativa surgiriam dificuldades na relação do 

Executivo carioca com as entidades representativas dos bairros e 

favelas por conta da impossibilidade de a Prefeitura corresponder 

à expectativa criada nas comunidades pelos Conselhos Governo

Comunidade(CGC). 

De fato, os CGC não corres ponderam à expectativa da 

Comunidade, como se pôde constatar em quase todos os depoimentos 

dos representantes de associações de moradores entrevistados. A 

Comunidade, de um modo geral, esperava um atendimento mais rápido 

aos seus pedidos, quer relativos aos serviços rotineiros, quer 

relativos às obras novas aprovadas nos CGC. Um segmento menor 

esperava, ainda, uma participação mais efetiva" no processo 

decisório, passando pela discussão de questões de interesse geral 

da Região Administrativa. Independentemente de qualquer ganho 

obtido através do Conselho Governo-Comunidade, poucos foram os 

que não o criticaram. E poucos foram os que manifestaram 

esperança nesse mecanismo (pelo menos na forma como foi 

operacionalizado) embora aceitassem a idéia da participação. 

A incapacidade de o Governo corresponder à expectativa gerada 

pelos CGC desgastou-o junto às representações comunitárias, como 

se pôde notar nas entrevistas. Houve dificuldades para a 
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aceitação da carência de recursos alegada pelo Governo, assim 

como foi muito criticada a falta de divulgação dos critérios para 

a seleção de obras novas. Também foi repudiada pela Comunidade a 

interferência de interesses pessoais e político-partidários por 

parte de integrantes do Governo. 

Por outro lado, os representantes do Governo nos CGC 

constataram que os representantes da Comunidade queriam respostas 

concretas e imediatas. Apresentadas as reivindicações e aprovadas 

como prioridades em reuniões dos CGC, eles esperavam por um 

pronto atendimento. Na medida em que isto não acontecia, nem 

sempre aceitavam as explicações do Governo, e, quando as 

aceitavam, mostravam suas dificuldades para passá-las à 

Comunidade. 

~aralelamente a essa expectativa da Comunidade, a Prefeitura 

esperava obter dos CGC não só a indicação como também a ordenação 

das prioridades de cada Região Administrativa, a tempo de 

subsidiar a elaboração do Programa Anual de Trabalho de cada 

Secretaria, os quais serviam de base para a definição do 

orçamento municipal. Contudo, não conseguiu que os CGC operassem 

nesse sentido. Eles se tornaram um forum para todo tipo de 

reivindicação relacionada à atuação dos órgãos públicos, não 

apenas os municipais mas, também, os estaduais e federais. Isto 

porque a população, em geral, desconhece a distribuição de 

competência entre as esferas de Governo e não sabe a que órgão se 

dirigir para tratar dos problemas com que se defronta no dia-a

dia. 
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No que concerne aos serviços municipais prestados por 

unidades sediadas nas Regiões Administrativas, dirigentes dessas 

unidades afirmaram que a resposta às demandas da Comunidade 

poderia ser imediata se recursos materiais e humanos estivessem 

disponíveis em quantidade suficiente, o que raramente acontecia. 

No caso de obras e serviços de maior porte do que os 

confiados àquelas unidades,. o processo decisório do Governo -

iniciado nos CGC e com continuidade nas Secretarias até chegar à 

alocação dos recursos no orçamento municipal no que não 

proporcionou o atendimento de todas as comunidades, gerou 

frustração e o questionamento desses Conselhos. 

Divergências entre as prioridades indicadas pela Comunidade e 

as reconhecidas pela Prefeitura, na forma de atendimento, foram 

outro ponto problemático na relação Governo-Comunidade._ Essas 

divergências, segundo alguns integrantes da administração 

central, podiam ser explicadas por uma atuação clientelística de 

certos dirigentes de unidades regionais e de secretários que 

desconsideravam os CGC. 

Para muitos conselheiros do Governo (dirigentes de unidades 

municipais sediadas nas Regiões Administrativas) isto 

aconteceu porque a margem de decisão dos técnicos da Prefeitura, 

à nível central, era bem ampla. Alguns desses técnicos, por sua 

vez, afirmaram que as demandas apresentadas pelas associações de 

moradores, de um modo geral, eram pontuais, isto é, referiam-se a 

determinadas ruas, bairros ou comunidades, e, nem sempre era 

técnica, econômica e financeiramente viável atendê-las. Frente à 
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escassez dos recursos, os técnicos das secretarias atribuiam 

maior prioridade às demandas que tinham um alcance mais amplo. 

Esse caso ocorria, por exemplo, no setor de transportes onde 

a definição de linhas de ônibus obedecia a tal diretriz, o que 

não satisfazia a todos porque alguns queriam-nas passando mais 

próximo de suas casas. 

A proximidade da residência era também o critério das 

associações de moradores para a localização dos postos de saúde 

solicitados. Tal critério colidia com o do planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde, que procurava locais próximos às 

grandes vias de acesso com vistas ao atendimento de maiores 

contingentes de pessoas. 

Outros aspectos técnicos, sobretudo no que toca a obras de 

infra-estrutura urbana, podiam também indicar um atendimento 

diferente do solicitado pela Comunidade. Por exemplo, para a 

seleção de logradouros a serem pavimentados a Secretaria Muni

cipal de Obras dava prioridade aos que já dispunham de galerias 

de águas pluviais e meio-fio. Contudo, nem todos os logradouros 

indicados pela Comunidade achavam-se nessas condições. A 

propósito, há pelo menos o registro de um caso, mencionado por um 

dirigente de unidade regional, em que houve acordo entre a 

Secretaria de Obras e determinada comunidade, que aceitou 

escolher logradouros entre os que contavam com aqueles pré

requisitos. 

Ainda quanto aos critérios técnicos acima referidos, 

constatou-se que, além de não serem do conhecimento da população, 

eles eram desconhecidos até mesmo por integrantes de órgãos 
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centrais da Prefeitura. Tal desconhecimento talvez explique o 

fato de alguns terem interpretado como resistência à proposta dos 

Conselhos Governo-Comunidade, por exemplo, a localização de um 

posto de saúde sem a consulta prévia ao Conselho. 

Segundo alguns depoimentos, a Comunidade percebeu em 

determinados casos interesses político-partidários, que levaram a 

Prefeitura a passar por cima das prioridades dos CGC. Um fato 

relatado diz respeito a uma comunidade de favela que não 

participava do CGC e foi beneficiada com obras enquanto outras 

comunidades não viram atendidas as suas reivindicações já 

priorizadas pelo mesmo. 

Conchavos entre determinadas associações e o Administrador 

Regional explicavam, na opinião de alguns representantes da 

Comunidade, a execução de obras não indicadas no CGC, em prejuízo 

de outras solicitadas por associações independentes, isto é, que 

não faziam o jogo do administrador. Os que partilhavam dessa 

visão afirmaram que as reuniões do Conselho Governo-Comunidade do 

qual participavam eram administradas em favor do Administrador 

Regional, que também se valia do recurso de convocar reuniões 

extraordinárias para as quais só convidava as associações 

interessadas na aprovação de uma dada reivindicação. Afirmaram, 

ainda, que a máquina da Prefeitura estava sendo usada para 

influir nas eleições dentro das Associações de Moradores. 

Esses relatos revelam a desconfiança que certos segmentos da 

comunidade organizada tinham em relação a manobras político

partidárias por parte do Administrador Regional. Chegaram a 

afirmar que, se competente, o Administrador Regional poderia 
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cooptar as associações de moradores para uma eventual campanha 

eleitoral. 

Não se pode deixar de considerar, por outro lado, o que 

certos conselheiros do Governo afirmaram: o fato de ter sido 

perceptível que algumas associações de moradores representavam 

nos Conselhos Governo-Comunidade interesses político-partidários. 

Foram citadas reuniões em que certas associações compareceram 

para através do veto a algumas propostas criarem dificuldades ao 

Governo, e, mais diretamente, ao Administrador Regional, em razão 

de suas pretensões de candidatar-se ao Legislativo. 

Entre os conselheiros do Governo, alguns interpretaram o 

comportamento de certos líderes comunitários no CGC como dirigido 

para a conquista de espaço para uma atuação política ou vinculado 

a interesses eleitoreiros. Assim sendo, o relacionamento desses 

representantes da Comunidade com os Administradores Regionais - a 

quem cabia presidir as reuniões do CGC - expressava convergência 

ou antagonismos de ordem político-partidária. 

Em resumo, segundo a percepção de conselheiros do Governo, 

nos Conselhos Governo-Comunidade era possível distinguir na 

atuação das representações comunitárias diferentes orientações, 

tais como, a busca de vantagens pessoais, a defesa de interesses 

político-partidários e a luta de fundo altruísta de pessoas com 

maior sensibilidade aos anseios da população. 

Acima dos desencontros, antes mencionados, entre as 

indicações da Comunidade e a resposta do Governo às mesmas, a 

escassez de recursos financeiros foi apontada por integrantes da 
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Prefeitura, a nível regional e central, como o principal problema 

para promover o atendimento das demandas apresentadas nos CGC. 

Por essa razão a Administração Saturnino Braga estabeleceu a 

diretriz de atender a cada ano a prioridade de ordem um indicada 

por cada Conselho Governo-Comunidade. Tal diretriz, contudo, 

esbarrou na dificuldade que os CGC tiveram para determinar a mais 

prioritária entre as demandas de prioridade reconhecida em cada 

Região Administrativa. 

Diante disso, a Prefeitura procurou contemplar, de alguma 

forma todas as Regiões Administrativas. Como tal escolha não 

alcançou todas as comunidades, que compõe cada Região 

Administrativa, as que não tiveram suas reivindicações atendidas 

questionaram a alocação dos recursos. 

Alguns alegaram que as verbas destinadas à propaganda do 

Governo e à contratação de pessoas para o serviço público, com 

supostos interesses eleitoreiros (inclusive de cooptação de 

líderes comunitários), poderiam ter sido empregadas para atenuar 

carências básicas da população. Outros levantaram a questão de o 

Governo manter nas Regiões Administrativas unidades sem condições 

plenas de operação. 

Na base dessas dificuldades na relação Governo-Comunidade 

parece estar o fato de não ter ficado claro para a população o 

critério da Prefeitura para definir a programação prioritária, e, 

em particular, aquela que beneficiaria, direta ou indiretamente, 

cada Região Administrativa. 
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Ainda considerando as dificuldades que os Conselhos Governo

Comunidade encontraram para escalonar prioridades, há que 

destacar que nem sempre a Comunidade conseguia se unir em torno 

de algumas reivindicações. Isto parecia ter mais chances de 

acontecer quando um problema grave estava, há muito tempo, 

afetando toda a população de uma Região Administrativa. Foi o que 

aconteceu, por exemplo, em Irajá, onde os representantes da 

Comunidade no CGC definiram a canalização do rio Irajá, reclamada 

há anos, como a obra de maior prioridade na região. 

A não ser em casos dessa natureza, os conselheiros da 

Comunidade revelaram dificuldades para estabelecer uma ordem de 

prioridade para as demandas concorrentes. Isto era difícil, 

segundo um dos entrevistados, porque exigia que os conselheiros 

da Comunidade verificassem "in loco" cada demanda para formar um 

juízo. No mesmo sentido manifestaram-se alguns conselheiros do 

Governo, reconhecendo que teriam dificuldades de avaliar pedidos 

referentes a problemas com os quais não estivessem 

familiarizados, caso nos CGC tivessem a responsabilidade de 

decidir sobre as prioridades. 

Até mesmo em torno de uma demanda podia haver dificuldades 

para as associações de moradores chegarem a um acordo, como 

observou um conselheiro do Governo, que citou o fato de a 

repre$entação comunitária de Copacabana não ter conseguido fechar 

uma proposta concreta para apresentar ao Secretário Municipal de 

Transportes quando de sua convocação ao Conselho Governo

Comunidade. Esse exemplo é significativo porque o comparecimento 

dos secretários aos CGC foi reclamado em muitos depoimentos de 

representantes da Comunidade. Eles apontaram como imprescindível 
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a presença dos secretários porque queriam tratar com autoridades 

com poder de decisão. 

A dificuldade para o escalonamento de prioridades pode, por 

outro lado, ser visualizada, se se levar em conta a forma como as 

reuniões ocorriam. Nas Regiões Administrativas consideradas para 

este trabalho, as indicações de prioridades eram aprovadas por 

votação dos conselheiros da Comunidade (em Copacabana, Santa 

Teresa e Irajá) ou por unanimidade da assembéia (em Jacarepaguá e 

Bangu). Nas Regiões Administrativas de Bangu e Jacarepaguá, onde 

é grande o número de associações de moradores, as reuniões eram 

abertas para todas as representações, que se manifestavam a favor 

ou contra o reconhecimento da prioridade das demandas 

apresentadas. Era feito, portanto, o reconhecimento da prioridade 

de cada reivindicação colocada mas não o estabelecimento de uma 

ordem para o atendimento das mesmas. 

o exercício da priorização provocou opiniões diversas por 

parte dos representantes da Comunidade. Entre os entrevistados, 

alguns destacaram como um aspecto positivo a união das 

associações em torno de determinada demanda de alcance amplo. 

Outros viram também como positivo o esforço de uma comunidade 

defender qualquer reivindicação de seu interesse junto a outras 

comunidades em busca de entendimento e apoio. Mas houve os que 

viram tal esforço como "fazer política" entre as associações com 

o objetivo de conseguir votos para o reconhecimento da prioridade 

de sua reivindicação no Conselho Governo-Comunidade. 

Esse aspecto não escapou a observação dos conselheiros do 

Governo, tendo-se obtido declarações de que raramente uma 
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associação de moradores cedia para outra em termos de 

reconhecimento da prioridade de suas respectivas reivindicações. 

o entendimento acerca dos problemas que deveriam ser tratados 

nos Conselhos Governo-Comunidade também suscitou dificuldades. 

Entre os conselheiros do Governo havia um certo consenso de que a 

avaliação da prioridade cabia para propostas de obras novas. Por 

isso muitos lamentaram o uso que as representações comunitárias 

estavam fazendo dos CGC ao levarem todo tipo de problema, 

inclusive aqueles que por sua natureza tinham um local próprio 

para apresentação, qual seja, o Balcão de Atendimento de cada 

Administração Regional44 • 

Com esse comportamento os representantes da Comunidade 

revelaram que viam os CGC como mais uma "porta do Governo para 

ser batida", na expressão usada por alguns deles, o que faz crer 

que os CGC não conseguiram eliminar a procura direta aos 

dirigentes das secretarias, como pretendido pela proposta de 

gestão participativa. 

Isto aconteceu porque a falta de decisões nas reuniões dos 

CGC frus~rou a Comunidade. Ela constatou que os conselheiros do 

Governo, inclusive o Administrador Regional, não tinham poder de 

decidir. Por isso em muitos casos passou a reclamar a presença 

dos secretários. Certos. líderes comunitários não aceitavam o 

Conselho Governo-Comunidade como um forum para a troca de 

informações, isto é, a Comunidade apontando os seus problemas e o 

Governo registrando-os ou esclarecendo as dificuldades para 

44. Esse serviço 
encaminhava aos 
Ocorrência. 

registrava denúncias 
órgãos r~sponsáveis 

e reivindicações e 
através de Guias 

as 
de 
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solucioná-los. Houve os que chegaram a apelidar os CGC de "muro 

das lamentações". 

Na medida em que os conselheiros do Governo mostravam 

dificuldades para o atendimento das reivindicações ou prometiam 

fazer esforços, muitos representantes da Comunidade concluiram 

que os CGC não resolviam e que seria melhor fazer movimentos de 

rua, pressionar diretamente os secretários e o Prefeito ou 

procurar o apoio dos vereadores. A prop6sito, outro aparente 

objetivo da proposta dos Conselhos Governo-Comunidade o de 

eliminar a intermediação clientelistica de alguns vereadores -

parece também não ter sido alcançado. 

Enquanto os conselheiros do Governo lamentaram o fato de as 

representações comunitárias levarem todo tipo de problema para os 

CGC, alguns conselheiros da Comunidade, reclamaram da fal ta de 

critério por parte do pr6prio Governo. 

Um dos relatos citou decisões que a Prefeitura tomou sobre 

questões que afetavam diretamente a vida da comunidade de 

Copacabana sem discussão prévia no CGC, o que gerou a 

desconfiança de que o Governo s6 submetia propostas que não 

queria aprovar, usando esse expediente para ganhar tempo. Ao 

mesmo tempo, outro depoimento levantou a suspeita de que. algumas 

propostas já chegavam ao Conselho com a sua aprovação acertada 

previamente porque interessava ao Governo ter o aval da 

Comunidade. 

Outra critica quanto a participação do Governo nos CGC 

referiu-se a atitude de um Administrador Regional, que submetia 

tudo à discussão com a Comunidade, inclusive reivindicações, que 
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ele poderia encaminhar diretamente aos órgãos responsáveis. Com 

tal atitude - que provocou diferentes interpretações, tais como, 

a intenção de prestigiar o CGC, a recusa em assumir 

responsabilidades e o desejo de repartir com a Comunidade 

eventuais ônus das decisões as reivindicações às vezes 

acumulavam-se,. aguardando a colocação na pauta das reuniões. 

Esse caso serve para situar dois aspectos problemáticos na 

relação Governo-Comunidade. O primeiro refere-se a aceitação, 

pela Comunidade, de repartir responsabilidades com o Governo. A 

comunidade de Santa Teresa, por exemplo, rejeitou a proposta da 

Prefeitura para que fiscalizasse os transportes no bairro. O 

segundo aspecto diz respeito a queixa da Comunidade quanto ao 

tratamento burocratizado dado aos pedidos. Além de verem "muita 

burocracia" nos CGC, alguns qualificaram-nos como "mais uma 

burocracia". 

Nas críticas foi ressaltado que as Administrações Regionais 

encaminhavam as reivindicações aos orgãos responsáveis mas não se 

empenhavam junto aos mesmos para saber do andamento dos processos 

e dar notícias aos interessados. O representante de uma 

associação de moradores afirmou ter dado entrada, no CGC, a uma 

determinada reivindicação, apenas para cumprir a formalidade. 

Acreditava que tinha sido atendido mais pela sua luta e pressão 

direta sobre o secretário responsável e outras autoridades, do 

que pela sua atuação no CGC. 

O desgaste dos CGC, junto à Comunidade, fez com que também 

fossem vistos como" mais uma burocracia". Significavam.uma nova 

instância para a tramitação das solicitações, que, de acordo com 
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a orientação da Prefeitura, deveriam passar inicialmente por 

eles. Esse procedimento, no entanto, nem sempre teria sido 

observado por alguns secretários. Em consequência, suspeitas 

foram levantadas de que os secretários quando não queriam atender 

a determinados pedidos mandavam as associações de moradores se 

dirigirem aos Conselhos Governo-Comunidade. 

A implementação da proposta de gestão participativa no Rio de 

Janeiro provocou, ainda, a reação de certas representações 

comunitárias, que a viram como uma "válvula de segurança" para o 

Governo, na medida em que levavam a Comunidade a esperar pela 

resposta às reivindicações apresentadas nos CGC, retardando dessa 

forma os movimentos de rua. 

Mas a força das associações de moradores foi questionada por 

alguns conselheiros do Governo, que as consideravam pouco 

representativas. Segundo a avaliação deles, as comunidades 

pareciam não suficientemente organizadas, de modo que havia 

muitas associações, que não contavam com o apoio da maioria dos 

moradores e não conseguiam mobilizá-los. 

Da parte de certos dirigentes de associações de moradores, a 

falta de uma participação maior da Comunidade nos CGC foi 

atribuída ao atendimento pouco expressivo do Governo às 

prioridades reconhecidas. Outros constatavam o esvaziamento das 

associações através da dificuldade que tinham para canalizar as 

reivindicações da Comunidade. A propósito, acreditavam que para 

tal esvaziamento podia estar concorrendo a atuação direta dos 

Administradores Regionais na captação das demandas da população. 

Acreditavam, ainda, que o fortalecimento das associações de 
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moradores necessitaria do incentivo dos Administradores 

Regionais, no sentido de orientar os cidadãos a encaminharem as 

suas reivindicações através dessas entidades. 

o Conselho Governo-Comunidade de Bangu chegou a deliberar 

quanto a rejeição de qualquer demanda não apresentada através de 

uma associação de moradores. Um dos Administradores Regionais 

entrevistados declarou que procurava orientar os cidadãos para 

que prestigiassem as associações de moradores, encaminhando 

através delas os seus pedidos. E, na ausência de uma associação, 

que recolhessem as assinaturas de um número expressivo de 

interessados antes de apresentar qualquer reivindicação. 

Por parte de certos líderes comunitários observou-se o desejo 

de maior influência na administração municipal. Desejavam ver as 

associações de moradores discutindo com o Governo as diretrizes 

políticas, estudando a realidade de cada Região Administrativa e 

participando do planejamento da mesma. Desejavam ver, também, as 

associações de moradores discutindo com o Governo o orçamento do 

município. Dentro dessa linha, as associações de moradores 

participariam do planejamento municipal através da participação 

no planejamento de cada Região Administrativa - desde os estudos 

sobre a realidade regional, inclusive o levantamento das 

demandas, até a alocação dos recursos orçamentários, passando 

pela definição dos programas de governo. 

É interessante observar que tal anseio coincide com a 

concepção original da proposta. Os CGC seriam um instrumento para 

o Governo, junto com a Comunidade, pensar a realidade de cada 

Região Administrativa. Isto não aconteceu, na opinião de alguns 
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representantes da Comunidade, porque a proposta dos Conselhos 

Governo-Comunidade foi uma "saída política" do governo Saturnino 

Braga, que frente a escassez de recursos procurou passar a idéia 

"de que o processo decisório da Prefeitura do Rio era democrático. 

Outros integrantes de associações de moradores declararam que, 

por essa mesma razão, eram discutidas nos CGC questões menores -

por exemplo, a proibição da prática do tênis na praia de 

Copacabana enquanto uma questão de interesse geral desse 

bairro, que é a do destino do Forte de Copacabana não foi 

discutida com a Comunidade. 

As desconfianças manifestadas por representantes da 

Comunidade em relação aos Conselhos Governo-Comunidade, 

relatadas ao longo deste trabalho, teriam surgido desde que a 

proposta foi lançada, segundo integrantes da Prefeitura que 

participaram, de perto, da sua concepção e implementação. A 

FAMERJ e a FAFERJ denunciaram-na como uma "jogada política" com 

vistas às eleições. A FAMERJ discutiu a proposta e propôs 

alterações, que chegaram a ser acatadas pelo Governo. 

As dificuldades, até aqui arroladas, não significam que na 

implementação da proposta dos Conselhos Governo-Comunidade o 

relacionamento entre as partes, ao nível das Regiões 

Administrativas, possa ser classificado de ruim. De um modo 

geral, os 

momentos 

Conselhos 

entrevistados não atribuiram maior 

de turbulência ocorridos durante 

Governo-Comunidade. Alguns desses 

importância aos 

as reuniões dos 

momentos foram 

explicados, por uns, como motivados pela insatisfação com o 

desempenho do Governo, e, por outros, como motivados pela paixão 

política de certos líderes comunitários vinculados a correntes de 
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oposição ao Prefeito Saturnino Braga. O rompimento do Prefeito 

com o partido pelo qual fora eleito teria, por um tempo, incitado 

sentimentos mais exaltados', na avaliação de algumas pessoas. 

Outros momentos de tensão foram atribuidos ao fato de a 

Comunidade não aceitar justificativas que não entendia e querer 

respostas concretas. Um exemplo citado, em diferentes Regiões 

Administrativas, foi o de reuniões para discutir a questão dos 

transportes, nas quais a Comunidade reagira de forma adversa ao 

posicionamento do Governo, em especial, ao enfoque técnico. 

Em sintese, nos Conselhos Governo-Comunidade houve 

representações da Comunidade, que, aceitando ou não as 

dificuldades do Governo, relacionaram-se de forma amistosa com os 

seus representantes e houve os que os desacataram. Houve os que 

se desiludiram com os CGC e se afastaram e os que consideraram 

importante continuar comparecendo. Houve os que viram nos CGC um 

espaço importante para tentar o atendimento a algumas 

reivindicações e os que os viram como sem força nesse sentido. 

Houve os que valorizaram o conhecimento e um relacionamento mais 

estreito com os dirigentes de unidades regionais e com os demais 

represent.antes de associações de moradores, e, houve os que não 

destacaram qualquer beneficio dessa ordem. Houve os que lançaram 

suspeitas quanto a honestidade de propósitos do Prefeito ·ao 

propor uma gestão Governo-Comunidade, e, houve os que não 

perceberam ou não acataram a chamada para essa experiência de 

administração participativa. 

Quanto aos representantes do Governo nos CGC como 

dirigentes de unidades localizadas nas Regiões Administrativas e 
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responsáveis por muitos dos serviços cotidianos prestados aos 

cidadãos frente a pressão das representações comunitárias, 

procuravam esclarecer o âmbito da sua atuação e mostrar os 

constrangimentos a que estavam sujeitos em razão da insuficiência 

dos recursos humanos e materiais. De forma semelhante, agiam os 

Administradores Regionais, que se deparavam, ao mesmo tempo, com 

as dificuldades inerentes à condução de reuniões geralmente 

numerosas, e, sempre reivindicativas. 

Um resumo das dificuldades expostas neste ítem do trabalho 

encontra-se no Quadro 5.1.0.0, onde estão classificadas segundo a 

percepção do Governo e da Comunidade. 

o panorama, até aqui visto, das dificuldades na relação 

Governo-Comunidade, durante a implementação da proposta de gestão 

participativa do Prefeito Saturnino Braga, merece uma análise 

comparativa com o estudo de Herbert (cap. 3), que constituiu o 

referencial metodol6gico do presente trabalho 4S • 

Preliminarmente, cabe assinalar que a experiência do Rio de 

Janeiro diferiu da observada por Herbert porque ocorreu num 

contexto em que a descentralização administrativa era uma meta do 

Governo e não a base para a implementação da gestão 

participativa. Adicionalmente, a figura do Administrador Regional 

em nada se assemelhava a de uma autoridade executiva, como a 

considerada pelo autor em pauta46 • 

45. A relação Governo-Comunidade, de que trata este ítem, 
cor responde ao Processo de Intercâmbio Fronteiriço uma das 
categorias de análise tomadas do trabalho de Herbert. 
46. A propósito, um dos objetivos da criação dos 
Governo-Comuidade, em cada Região Administrativa, 
revitalizar o sistema de administração regional e 
descentralização administrativa. 

Conselhos 
era o de 

promover a 
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Apesar dessa distinção básica, algumas dificuldades indicadas 

por Herbert no âmbito das relações Governo-Comunidade (vide, no 

Quadro 3.1. O. O, Processo de Intercâmbio Fronteiriço), de forma 

semelhante, observaram-se no Rio de Janeiro, como se expõe a 

seguir. 

Os Administradores Regionais estiveram sujeitos a uma maior 

pressão política, por parte das associações de moradores, e a 

consequente possibilidade de conflitos com os políticos eleitos 

na sua área de jurisdição. Uma vez que o Administrador Regional 

presidia um Conselho, que captava e canalizava as demandas para a 

administração central do município, ele atuava no mesmo campo do 

vereador, ameaçando a prática de uma política de clientelas por 

muitos deles. 

Herbert também se refere a possibilidade de envolvimento do 

Administrador Regional em controvérsias no seio da Comunidade, o 

que, igualmente, se pode admitir no caso do Rio de Janeiro, tendo 

em vista que se registraram manifestações de desconfiança por 

parte de representantes da Comunidade em relação a conchavos 

entre o Administrador Regional e determinadas associações de 

moradores. Isto revela que, como Herbert também concluiu, as 

associações podem entrar em competição para influenciar as 

decisões do Governo em seu favor. 

De fato, os Conselhos Governo-Comunidade receberam um volume 

enorme de reivindicações pontuais, isto é, de cada associação de 

moradores, e, raros foram os casos de união em torno de 

determinadas demandas. No dizer de um dirigente de associação de 

moradores, o movimento comunitário não deixa de ser uma luta e 
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por isso foi importante tomar conhecimento, nas reuniões dos CGC, 

do que o Governo estava fazendo para outras comunidades. Essa 

declaração exprime bem o espírito de competição entre as 

associações de moradores, a que Herbert se refere. 

Ainda considerando o mesmo autor, as dificuldades na relação 

Governo-Comunidade, relatadas neste trabalho, permitem que se 

concorde com a afirmação dele de que numa gestão participativa o 

ambiente de trabalho torna-se mais difícil pelo clima de 

controvérsias que se estabelece. Não foi diferente no Rio de 

Janeiro, onde as controvérsias - aqui registradas, de acordo com 

o relato dos entrevistados - estiveram presentes nas reuniões dos 

Conselhos Governo-Comunidade. 

5.2.0. As Dificuldades de Articulação dos Orgãos Municipais 

Além de ter admitido um hiato entre a expectativa da 

Comunidade e a resposta do Governo em termos de atendimento às 

demandas apresentadas nos Conselhos Governo-Comunidade(CGC), este 

trabalho admitiu, como uma provável explicação para a atuação do 

Governo não poder corresponder àquela esperada pela Comunidade, 

as dificuldades de articulação dos 6gãos municipais, e, por 

consequência, de integração de suas ações, o que se faz 

necessário em muitos casos. 

Esse aspecto foi explorado com representantes do Governo nos 

.CGC (dirigentes de unidades localizadas nas Regiões 

Administrativas, inclusive Administradores Regionais) e com 

membros das secretarias, cuja posição no nível central permitia 

sentir a necessidade de articulação a fim de tratar das demandas 
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oriundas dos referidos conselhos. Uma síntese das dificuldades 

percebidas encontra-se no cru adro 5.2.0.0. 

A pressuposta dificuldade de articulação dos órgãos 

municipais, se bem que reconhecida, não foi, segundo os 

entrevistados, a responsável pela falta de atendimento do Governo 

às reivindicações da Comunidade. Eles apontaram a insuficiência 

dos recursos frente às demandas como o principal fator, que 

impediu a Prefeitura de um atendimento mais amplo aos pedidos dos 

CGC. 

Dentro das disponibilidades dos recursos municipais, o 

Governo esperava atender, gradativamente, as prioridades indi-

cadas· pelos CGC. Contudo, não conseguiu obter desses conselhos a 

ordenação das prioridades, ou seja, a indicação, a cada ano, da 

obra ou serviço novo de maior prioridade em cada Região 

Administrativa47 • Segundo a percepção de integrantes do Governo, 

as próprias comunidades, de um modo geral, tiveram dificuldades 

de se unir em torno de demandas de interesse geral48 • 

Assim, a Prefeitura viu-se frente a urna "avalanche" de 

reivindicações - impossíveis de serem atendidas em um período de 

governo - constatando que os CGC despertaram na Comunidade a 

expectativa de um atendimento imediato de demandas há muito tempo 

reprimidas. 

47. Não obstante, a Prefeitura chegou a formular para os do·is 
semestres de 1987 os programas PRICOM I e PRICOM lI, contemplando 
como indica a própria sigla PRIoridades da COMunidade. 
48. Cabe registrar uma exceção de que se tem conhecimento: a 
canalização do rio Irajá, há muitos anos reclamada pela população 
local, definida como a obra de maior prioridade pelo Conselho 
Governo-Comunidade de Irajá, demonstrando a união dos 
representantes da comunidade em torno da mesma. 
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Em que pese não ter sido responsabilizada pela incapacidade 

de o município corresponder à expectativa gerada pelos CGC na 

Comunidade, a difícil articulação entre os 6rgãos municipais foi 

largamente admitida pelos entrevistados. 

De acordo com o depoimento obtido na Secretaria Municipal de 

Governo, a assimilação da proposta dos Conselhos Governo

Comunidade, pelas secretarias, foi prejudicada não s6 pela falta 

de uma divulgação mais ampla, como também, pelas dificuldades de 

circulação das informações dentro da máquina administrativa. 

A Secretaria de Governo - responsável pela canalização dos 

pedidos dos CGC e sua distribuição aos 6rgãos responsáveis 

ressentiu-se, ainda, da dificuldade de obter, no tempo adequado 

para as suas atividades, as respostas das demais secretarias aos 

seus pedidos de informações. 

A morosidade na tramitação dos processos, por outro lado, 

comprometeu a imagem dos CGC junto à Comunidade, que ficou 

frustrada por não conseguir, através deles, saber do andamento 

das suas solicitações, com mais facilidade e rapidez do que nas 

secretarias. 

Uma demonstração de como a Comunidade percebia e procurava 

contornar as dificuldades de articulação entre os 6rgãos públicos 

municipais obteve-se na Secretaria Municipal de Saúde. Muitas 

associações de moradores levavam à secretaria pedidos de 

construção de Postos de Saúde já com a indicação de terrenos 

públicos disponíveis, obtida diretamente da Secretaria Municipal 

de Fazenda. Dessa forma, elas encarregavam-se de uma etapa do 
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processo administrativo, na tentativa de torná~lo mais rápido do 

que se conduzido, exclusivamente, pela Secretaria de Saúde. 

A comunicação formal entre as secretarias municipais era 

reconhecida como lenta, segundo um integrante do nível central do 

Governo, que chamou a atenção para o valor dos contatos informais 

entre funcionários por conta de laços de amizade. S6 dessa forma, 

assegurou, são conseguidas mais rapidamente informações. A 

propósito, cabe observar que a utilidade dos relacionamentos 

pessoais para contornar a burocracia foi mencionada diversas 

vezes, tanto por pessoas que trabalhavam nas Regiões 

Administrativas, como nas secretarias. 

o reconhecimento da dificuldade de integração das ações .no 

setor público municipal pode ser exemplificado com a decisão das 

Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Fazenda de 

tentarem, através da criação de um Grupo de Trabalho, 

estabelecer procedimentos não conflitantes no que toca ao 

licenciamento de atividades econômicas, tendo em vista que as 

duas são responsáveis, respectivamente, pela aprovação da 

localização e pela concessão do alvará para funcionamento das 

mesmas. 

A falta de conhecimento mútuo quanto ao trabalho desenvolvido 

por cada órgão público municipal pode, muitas vezes, explicar as 

dificuldades de integração de suas ações. Os depoimentos de 

alguns integrantes das Secretarias Municipais de Cultura, de 

Desenvolvimento Social e de Saúde explicitaram esse aspecto. 

A Secretaria de Cultura sentia que outras secretarias 

consideravam a questão cultural como supérflua, por não terem uma 
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compreensão ampla da cultura. Por exemplo, não viam as 

manifestações culturais como uma expressão de organização da 

sociedade e daí a importância de o poder público apoiá-las. 

Na área de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social,os 

assistentes sociais, quando integravam equipes formadas por 

elementos de diversas secretarias para trabalhos em comunidades, 

sentiam dificuldades de aceitação por parte dos outros 

profissionais. Admitiam que isto ocorria por falta de uma 

tradição de atuação conjunta mas constatavam que as suas 

possibilidades de trabalho eram desconhecidas. Um exemplo dado 

destacou que os assistentes sociais eram encarregados de fazer a 

mobilização da Comunidade para uma obra em mutirão e, depois, 

alijados, quando poderiam ajudar na escolha das pessoas e na 

orientação quanto ao uso e manutenção dos equipamentos 

instalados. 

Um dos entrevistados da área de saúde entendia que a 

dificuldade de entrosamento, entre os diversos órgãos que prestam 

serviços médicos na Região Administrativa e entre estes e os 

órgãos centrais, decorria do fato de cada qual ter um enfoque e 

ser difícil conseguir uma aceitação mútua da forma de trabalho. 

Outros depoimentos assinalaram que, após a· criação dos 

Conselhos Governo-Comunidade, dificuldades na articulação entre 

os órgãos municipais podiam ter por base alterações nas relações 

de poder, uma vez que a proposta perseguia a descentralização do 

processo decisório através da participação da Comunidade. 
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Nem todos os secretários e dirigentes de unidades sediadas 

nas Regiões Administrativas aceitaram essa proposta. Eles 

resistiram à interferência da Comunidade, ao questionamento e a 

pressão da mesma. Também ressaltado por alguns entrevistados que 

os Conselhos representaram uma ameaça para a prática 

"clientelistica" de certos chefes de unidades regionais no 

atendimento à população. 

No nivel central da Secretaria Municipal de Obras foi 

percebida a dificuldade de suas unidades regionais aceitarem os 

Conselhos Governo-Comunidade. Uma possível explicação estaria na 

maior autonomia que essas unidades tinham para decidir sem ter 

que esperar pelas manifestações dos CGC. Por outro lado, tais 

unidades passaram a se ressentir do fato de os Conselhos terem se 

tornado um forum para reclamações quanto a sua atuação. 

Alguns Administradores Regionais, por sua vez, revelaram ter 

encontrado resistências em determinadas secretarias e unidades 

regionais. Constataram, por exemplo, que os dirigentes dessas 

unidades não reconheciam neles a autoridade de representantes do 

Prefeito. Para tais dirigentes predominava a autoridade do 

secretário a que estavam subordinados. 

Assim, os Administradores Regionais observaram que toda a 

articulação com os chefes das unidades de serviços nas Regiões 

Administrativas devia ser conduzida de modo informal e baseada 

num bom relacionamento pessoal. 

Enquanto alguns Administradores sentiram resistência por 

parte das unidades regionais à sua interferência, alguns 

dirigentes dessas unidades declararam não ter tido problemas com 
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o Administrador Regional porque ele não interferia, apenas pedia, 

o que confirma a percepção dos primeiros. 

Indagados quanto a repercussão do Conselho Governo-Comunidade 

na atuação das unidades que dirigiam, alguns chefes afirmaram que 

o CGC não estava influindo nos trabalhos porque eles são de 

caráter rotineiro e que a dificuldade básica no atendimento à 

população decorria da fal ta de recursos materiais e humanos. 

Outros revelaram que estavam tirando proveito da participação das 

comunidades no CGC, uma vez que elas complementavam a 

fiscalização e o levantamento das demandas realizadas pelos 

órgãos, ajudando dessa forma no redirecionamento das suas ações. 

Também foi mencionado que o contato entre dirigentes públicos nos 

Conselhos estava ajudando o relacionamento e a articulação entre 

os mesmos. 

Ao se explorar com os Administradores Regionais a questão da 

articulação entre órgãos públicos indagou-se, também , como eles 

exerciam a supervisão das unidades municipais nas suas 

respectivas jurisdições. Novamente foi mencionada a questão do 

poder, ou seja, a dificuldade de o Administrador Regional 

interferir na base de uma secretaria, isto é, nas suas unidades 

sediadas na Região Administrativa. Outra dificuldade destacada 

refere-se a carência de recursos humanos e materiais da 

Administração Regional para fazer o acompanhamento da atuação 

dessas unidades. 

l·ias a atuação direta do' Administrador Regional, indicando 

prioridades de atendimento às unidades de serviços na Região 

Administrativa, também podia ser bem recebida, como se constatou 
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no depoimento de um dirigente de unidade regional da Secretaria 

Municipal de Obras. Ele destacou a importância dessa 

interferência política porque colocava o dirigente (usualmente um 

técnico) a salvo da responsabilidade por eventuais problemas 

políticos derivados do descontentamento das comunidades não 

atendidas. Esse entrevistado declarou que o nível de carência na 

Região onde trabalhava era tão grande que todos os pedidos eram 

prioritários, de modo que o critério de atendimento, quando não 

político, se apoiava na destinação dos recursos para o maior 

número de obras, escolhendo para tanto as de menor custo e de 

mais fácil execução. 

A referência acima, a uma atuação política do Administrador 

Regional, complementar a dos secretários municipais, não leva em 

conta possíveis choques de interesse entre as partes. Contudo, 

alguns conselheiros da Comunidade referiram-se a possibilidade de 

o Administrador Regional estar concorrendo politicamente com 

secretários municipais em função de pretenções a cargos eletivos. 

Tal circunstância explicaria a resistência de alguns secretários 

à proposta dos Conselhos Governo-Comunidade, a qual se revelaria 

através de dificuldades de articulação. 

A parte tais aspectos políticos, dificuldades de articulação 

existiam por conta do emperramento da máquina administrativa, 

como já assinalado, quer entre secretarias, quer entre elas e 

suas projeções nas Regiões Administrativas. Alguns entrevistados 

que atuavam nas Regiões Administrativas referiram-se a 

dificuldade de manter um canal permanente de comunicação com a 

secretaria a que estavam vinculados, o que impedia o repasse às 

comunidades de informações acerca de demandas j á encaminhadas. 
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Para outros entrevistados, a articulação. quando extrapolava o 

nível da Região Administrativa, ou seja, quando envolvia as 

secretarias, era mais difícil porque, comumente, se fazia 

necessária para a solução de problemas de maior complexidade, o 

que exigia o encaminhamento formal, sujeito à morosidade da 

tramitação burocrática. 

Quanto a articulação a nível de Região Administrativa, ela 

parecia ser mais fácil. Os depoimentos fazem crer que, de um modo 

geral, o apoio de um órgão a outro ocorria informalmente (em 

razão do relacionamento entre os dirigentes) e dentro das 

disponibilidades dos recursos operacionais. 

Tal postura suscitou, contudo, manifestações de oposição por 

parte de dois entrevistados. Um conselheiro (representante de 

unidade da Secretaria de Obras) chamou a atenção para a 

necessidade de impor limites a esse tipo de colaboração a fim de 

não prejudicar a rotina dos trabalhos na Região Administrativa. 

Considerava que os pedidos que escapavam às atribuições das 

unidades regionais deviam ser repassados para o nível 

administrativo imediatamente superior. 

Outro entrevistado lamentou o fato de a colaboração entre os 

órgãos públicos depender das relações de amizade entre os 

dirigentes, quando deveria ocorrer tendo em vista a diretriz 

maior de servir à população. 
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A essa altura é interessante voltar à análise de Herbert 

(cap. 3) na qual se apoiou metodológicarnente o presente 

trabalh049 • 

Conquanto não se tenha pretendido realizar um estudo 

comparativo entre as dificuldades encontradas na implementação da 

gestão participativa no Rio de Janeiro e as dificuldades 

constatadas pelo referido autor na participação do cidadão na 

realidade norte-americana, cabe uma apreciação geral acerca dos 

resultados encontrados nas duas pesquisas. 

No âmbito da coordenação das ações da administração pública, 

ao qual se dedica esta parte do trabalho, é curioso observar como 

as dificuldades encontradas no Rio de Janeiro diferem das 

relatadas por Herbert (vide, no Quadro 3.1.0.0, Processo 

Integrativo). No Rio de Janeiro, os integrantes da administração 

municipal viam as dificuldades de articulação como secundárias em 

relação a um problema político maior, qual seja, o da repartição 

dos recursos tributários entre os três níveis de governo. Esse 

problema explicaria a insuficiência da receita municipal para 

fazer frente à expectativa da Comunidade de atendimento imediato 

a uma vasta quantidade de reivindicações acumuladas ao longo do 

tempo. 

As dificuldades constatadas na realidade norte-americana, 

estudada pelo referido autor, referem-se principalmente às 

alterações na prática administrativa, determinadas pela 

participação direta dos cidadãos na administração pública. 

49. A articulação dos órgãos municipais, de que trata este ítem, 
corresponde ao Processo Integrativo - categoria de análise tomada 
do trabalho de Herbert. 
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Manifestam-se, por exemplo, em desajustes na articulação entre os 

níveis central e regional do governo municipal. Apresentam-se, 

também, na forma de desafios à atuação do Administrador Regional, 

num contexto em que ele é a autoridade executiva mais próxima da 

população e figura central no processo de gestão participativa. 

Posição essa, que exige dele suficiente habilidade para servir a 

mais de um "senhor", ou seja, aos cidadãos, à administração 

central e aos políticos. 

Em contraste, a experiência carioca operacionalizou-se 

através de um sistema de administração regional há muitos anos em 

processo de esvaziamento, no qual o Administrador Regional não 

tinha poder decisório e autonomia executiva e as unidades 

regionais ressentiam-se da falta de recursos operacionais. 

Diante desse quadro, é natural que os integrantes do Governo, 

nos seus depoimentos para este trabalho, ao considerarem a 

incapacidade de o Governo atender à expectativa gerada pelos CGC 

na Comunidade tenham dado mais ênfase à escassez dos recursos em 

relação as demandas do que às dificuldades de articulação dos 

órgãos municipais, que eles amplamente reconheceram. 

Por último, cabe destacar que enquanto o Executivo municipal 

esperava revitalizar o sistema de administração regional a partir 

da pressão das representações comunitárias, tal pressão - ao se 

exercer sobretudo sobre os Administradores Regionais e os 

dirigentes das unidades sediadas nas Regiões Administrativas 

(representantes do Governo nos Conselhos Governo-Comunidade), num 

contexto de precária descentralização administrativa - acabou por 
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frustrar a própria Comunidade que queria decisões imediatas e não 

as conseguia nos CGC. 

5.3.0. Os Beneficios Gerados Pelos Conselhos Governo-Comunidade 

Além do objetivo central de detectar a percepção do Governo e 

da Comunidade quanto as dificuldades surgidas durante a 

implementação da proposta de gestão em pauta, as entrevistas com 

os integrantes de ambas as partes proporcionaram, 

expontâneamente, referências a alguns bebeficios experimentados. 

Eles estão aqui registrados como subproduto da pesquisa e o 

Quadro 5.3. O. O os classifica segundo a percepção do Governo e a 

percepção da Comunidade. 

Embora não se tenha, como no trabalho de Herbert (referencial 

metodológico desta pesquisa), procurado identificar os beneficios 

da participação dos cidadãos para a melhoria do desempenho da 

administração pública e o relacionamento entre esta e a 

população, é interessante observar que alguns entrevistados 

constataram beneficios que concorriam nesse sentido. 

Segundo diversos dirigentes de unidades sediadas nas Regiões 

Administrativas, o contato direto com a Comunidade nos CGC 

, concorreu para que conhecessem melhor a realidade onde estavam 

atuando, principalmente para os não residentes no local. Ao mesmo 

tempo, as reivindicações e denúncias levadas aos CGC 

complementavam, respectivamente, o trabalho de levantamento de 

demandas e de fiscalização realizado pelas unidades regionais. 

Por outro lado, eles constataram que através da participação 

nos Conselhos a Comunidade foi ficando mais esclarecida quanto 
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aos limites de atuação das unidades sediadas nas Regiões 

Administrativas, assim como, quanto' a distribuição de competência 

entre os órgãos municipais e entre os três niveis de governo. 

Dessa forma, a aproximação Governo-Comunidade objetivou o 

conhecimento das demandas pelo Governo e a apresentação das 

reivindicações pela Comunidade. 

As reivindicações da Comunidade assim como as denúncias foram 

particularmente importantes na área de atuação da Secretaria 

Municipal de Obras, uma vez que complementavam os trabalhos 

realizados pelas suas unidades locais no levantamento dos 

problemas e fiscalização dos serviços. Para exemplificar, vale 

registrar a afirmativa de um representante da COMLURB no CGC de 

que a indicação dos problemas pela população auxiliou a empresa a 

promover a melhoria dos serviços em comunidades carentes. Ele 

também destacou a utilidade dos CGC na mobilização das lideranças 

comunitárias para campanhas de conscientização da população 

quanto aos problemas decorrentes do vazamento de lixo em locais 

impróprios. 

Representantes de unidades locais das Secretarias Municipais 

de Educação, de Saúde e de Desenvolvimento Social referiram-se a 

oportunidade aberta pelos CGC para a divulgação dos seus 

trabalhos e a prestação de contas à população, esclarecendo-a, ao 

mesmo tempo, acerca dos seus limites de atuação e problemas a que 

estavam sujeitos. A propósito, um dos entrevistados notou uma 

mudança gradativa no comportamento dos representantes de 

determinada comunidade. Eles, que nas primeira~ reuniões do CGC 

exigiam tudo e não queriam ouvir os representantes do Governo, 
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passaram a entender as dificuldades da Prefeitura, chegando, em 

alguns casos, até a absorver e a reproduzir o discurso oficial. 

Na área de saúde um resul tado obtido através do Conselho 

Governo-Comunidade verificou-se na fiscalização sanitária em 

Irajá, onde a Comunidade denunciou o conhecimento pelos 

comerciantes da escala de trabalho dos fiscais e exigiu que a 

fiscalização fosse feita sem aviso antecipado. 

Ainda na área de saúde, a repercussão dos CGC na atuação das 

unidades locais foi vista de diferentes modos. Em uma das Regiões 

Administrativas o entrevistado no Centro Municipal de Saúde 

manifestou-se entusiasmado quanto a 

líderes comunitários proporcionada 

rotina. dos contatos com 

pelo Conselho Governo-

Comunidade, tendo em vista a colaboração obtida dos mesmos nos 

trabalhos avançados do Posto de Saúde, isto é, aqueles serviços e 

campanhas educativas realizadas em comunidades carentes. 

Em outra Região Administrativa, embora reconhecido o fato de 

os Conselhos propiciarem maior divulgação dos serviços oferecidos 

pelos Centros e Postos de Saúde, foi feita a ressalva de que, na 

prática, esse benefício se esvaziava porque as pessoas, em geral, 

estavam cansadas do uso político desses foruns. Em consequência, 

a divulgação ficava por conta dos conselheiros da Comunidade e 

nem sempre era satisfatória. Paralelamente, segundo o mesmo 

depoimento, as comunidades carentes não eram muito receptivas 

aos programas de saúde preventiva a maioria demandava o 

tratamento médico e procurava o Centro Municipal de Saúde para 

atendimentos mais complexos do que os que ele estava capacitado a 

prestar tendo em vista a sua missão. 
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Numa terceira Região Administrativa o entrevistado do Centro 

Municipal de Saúde também viu no Conselho Governo-Comunidade um 

veículo para a divulgação das ações do Centro e para fazer 

educação em saúde. Observou, contudo, que a Comunidade não 

pressionava em questões de saúde e precisava ser estimulada para 

o assunto porque as demandas quase todas relacionavam-se à área 

de atuação da Secretaria Municipal de Obras. 

O fato de as representações comunitárias terem usado os 

Conselhos Governo-Comunidade mais para reivindicações de obras do 

que de saúde e educação foi constatado em todas as Regiões 

Administrativas da amostra e suscita a dúvida de que isto tenha 

ocorrido por conta da existência dos Conselhos Comunitários de 

Saúde e dos Conselhos Escola-Comunidade. Esta questão, contudo, 

está fora dos limites do presente trabalho. 

Entre outros benefícios proporcionados pelos Conselhos 

Governo-Comunidade, deve ser mencionada, na avaliação de 

representantes de unidades regionais, a contribuição na 

articulação entre os órgãos públicos. O contato entre os 

dirigentes regionais com os representantes das Secretarias e de 

órgãos estaduais e federais convidados para as reuniões 

facilitou o encaminhamento de reivindicações prioritárias da 

Comunidade. E a pressão da Comunidade por certas demandas dava 

respaldo ao responsável por promover o seu atendimento para, por 

sua vez, pressionar outros órgãos no sentido de obter os meios 

necessários. 

Outra manifestação interessante, por parte de um conselheiro 

do Governo, diz respeito ao proveito mútuo que os dirigentes de 
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unidades regionais eventualmente podiam ter ao tomarem 

conhecimento da atuação de cada um. Essa pessoa encontrou, nas 

reuniões do CGC, respostas para si mesma, na forma de soluções 

melhores do· que as que cogitara para determinados problemas, 

graças aos depoimentos dos seus pares. 

Algumas repercussões positivas dos Conselhos Governo

Comunidade foram, igualmente, percebidas no nível central da 

administração municipal. De acordo com certos depoimentos, além 

de complementar o levantamento das demandas, que usualmente é 

feito pelos órgãos públicos através de outros censores, os 

Conselhos Governo-Comunidade teriam ajudado a dar respaldo 

político a atuação do Governo, que deixou de ter somente a 

orientação técnica. Ao mesmo tempo, as manifestações dos 

representantes da Comunidade nos CGC teriam dado uma idéia dos 

acertos e erros do planejamento dos órgãos centrais. 

Outro aspecto destacado como uma contribuição dos CGC refere

se ao fato de eles terem proporcionado o confronto dos interesses 

de diversas associações de moradores. Na medida em que isto 

ocorreu as solicitações encaminhadas pelos Conselhos Governo

Comunidade foram mais representativas do que aquelas apresentadas 

individualmente pelas associações de moradores. 

Por último, conforme a percepção de um integrante do Governo, 

a pressão das comunidades nos CGC concorreu para que a 

Administração ficasse mais atenta, uma vez que a população passou 

a exercer maior controle sobre a atuação dos órgãos públicos, 

apresentando denúncias com mais frequência. 
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Também da parte da Comunidade algumas lideranças mencionaram 

benefícios advindos do contato não s6 com os integrantes da 

administração municipal, corno também com os seus pares, 

proporcionado pelos Conselhos Governo-Comunidade. 

Entre outros aspectos positivos observados no contato com os 

representantes do Governo, foi destacada a oportunidade de uma 

relação mais direta e democrática. Tanto o Administrador 

Regional quanto os dirigentes das uni.dades municipais prestadoras 

de serviços na Região Administrativa ficaram mais acessíveis, o 

que facilitou a obtenção de esclarecimentos quanto a competência 

dos diversos 6rgãos públicos e orientação quanto a instrução e 

apresentação dos pedidos. 

Também destacado, corno benefício, o fato de a Comunidade ver-

se ouvida diretamente pelos representantes da Prefeitura e ter 

tido a possibilidade de exigir respostas imediatas às suas 

reivindicações e reclamações. Por último, os Conselhos 

Governo-Comunidade foram, por alguns representantes de 

Associações de Moradores, vistos corno urna abertura de espaço para 

a participação da Comunidade nos trabalhos da administração 

municipal, em especial, pela possibilidade de destacar 

prioridades diretamente e não através dos políticos da área, e, 

ainda, pelo incentivo para controlar as ações do Governo. 

Quanto aos benefícios extraídos do contato frequente entre as 

lideranças comunitárias, proporcionado pelas reuniões dos CGC, 

foram sublinhados três. Primeiro, o aprendizado e ajuda mútua 

através do conhecimento dos problemas de cada associação de 

moradores e da troca de informações. Segundo, a conscientização 
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da Comunidade acerca da sua força e da importância da sua 

participação. E terceiro, o conhecimento das realizações do 

Governo em outras comunidades, tendo em vista que as associações 

de moradores concorrem entre si para o reconhecimento das suas 

prioridades pelo setor público. 

Como se pode ver, os benefícios acima mencionados, pouco 

coincidem com aqueles indicados por Herbert (Quadro 3.2. O. O) , 

quer a nível do processo de intercâmbio fronteiriço, quer a nível 

do processo integrativo. 

Mas depreende-se dos benefícios percebidos por alguns 

integrantes do Governo que eles decorreram do simples contato 

Governo-Comunidade nos CGC. Tal contato abriu oportun,idades de 

um melhor desempenho da administração a nível regional, através 

da colaboração dos conselheiros da Comunidade aos conselheiros do 

Governo e destes entre si. Abriu, também, oportunidades de maior 

articulação das unidades regionais com o nível central da 

administração municipal e com órgãos da administração estadual e 

federal, pela eventual presença de convidados que os 

representavam. 

Quanto aos benefícios percebidos por alguns conselheiros da 

Comunidade, observa-se que os contatos proporcionados pelos CGC 

com os representantes de órgãos públicos fo~'am de encontro ao 

anseio de uma relação mais próxima com o Governo. 



QUADRO 5.1. O. O 

AS DIFICULDADES NA RELAÇÃO GOVERNO-COMUNIDADE 

PERCEPÇÃO DO GOVERNO 

Representantes da 
Comunidade nos CGC não 
conseguiam ordenar as 
prioridades para fins de 
atendimento. Reconhecida a 
prioridade de uma demanda 
pelo CGC, exigiam o seu 
atendimento imediato. Não 
aceitavam as dificuldades 
do Governo para promovê-la 
e quando aceitavam, 
mostrava..'1\ suas dificuldades 
de passá-las à Comunidade. 

Divergências entre o 
atendimento do. Governo e as 
indicações de demandas 
pelos CGC atribuídas a: 

- atuação clientelística de 
dirigentes de unidades 
regionai.s e de secretários 
não afinados com a proposta 
dos CGC; 

inviabilidade técnica 
e/ou financeira do 
atendimento de demandas de 
alcance restrito (visão do 
nível central das 
secretarias); 

ampla margem de decisão 
conferida aos técnicos da 
aruninistração central 
(visão dos integrantes das 
unidades regionais). 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE 

Desempenho do Governo aquém 
da expectativa. Difícil 
aceitar a alegada carência 
de recursos do Governo para 
o atendimento das demandas 
reconhecidas nos CGC como 
prioritárias,assim como, a 
falta de divulgação dos 
critérios na seleção das 
obras novas. A falta de 
atendimento às 
reivindicações dos CGC 
provocava o desgaste dos 
representantes das 
associações de moradores 
junto às bases. 

Divergências entre o 
atendimento do Governo e 
as indicações de demandas 
pelos CGC atribuídas a: 

interesses pessoais e 
político-partidários dos 
dirigentes públicos; 

conchavos entre o 
Administrador Regional e 
determinadas associações de 
moradores em função de 
interesses eleitorais. 
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QUADRO 5.1.0.0 (Continuação) 

PERCEPÇÃO DO GOVERNO 

Atuação hostil ao Governo, 
em geral, e aos 
Administradores Regionais 
por parte de alguns 
representantes da 
Comunidade nos CGC em razão 
do posicionamento político-
partidário. . 

Falta de critério da 
representação comunitária 
que levava aos CGC todo 
tipo de problema, inclusive 
os que podiam ser 
apresentados aos Balcões de 
Atendimento das 
Administrações Regionais. 

Comunidade não 
suficientemente organizada. 
As associações de 
moradores não são muito 
representativas. 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE 

Interferência de 
interesses pessoais e 
político-partidários dos 
integrantes do Governo. 

Fal ta de critério do 
Governo quanto aos 
problemas cabíveis para a 
apreciação do CGC. 
Desconfianças quanto às 
intenções do Governo ao 
submeter propostas à 
aprovação do CGC. Muita 
burocracia nos CGC na 
medida em que os 
Administradores Regionais 
levavam à discussão 
problemas que eles próprios 
poderiam providenciar o 
encaminhamento. 
Desconfiança de que a 
proposta dos CGC 
constituis se uma estratégia 
política para passar a 
idéia de um processo 
decisório democrático. 

A atuação direta dos 
Administradores Regionais 
na captação das demandas 
provocava o esvaziamento 
das associações de 
moradores. 
CGC não dispensava a luta 
política das associações de 
moradores junto aos 
secretários; era apenas 
mais uma instância 
burocrática. 
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QUADRO 5.2.0.0 

AS DIFICULDADES DE ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

PERCEPÇÃO DO GOVERNO 

Dificuldades de circulação das 
administrativa, inclusive entre 
central de uma mesma secretaria. 

informações dentro 
unidades regionais 

da máquina 
e o nível 

Morosidade na tramitação dos processos e, em geral, na 
comunicação formal entre as secretarias. Ressaltada a utilidade 
das relações pessoais e dos contatos informais entre funcionários 
para contornar a burocracia. 

Fal ta de conhecimento mútuo quanto ao trabalho desenvolvido por 
cada órgão municipal. 

Enfoques difer.entes quanto a forma de atuação no âmbito de uma 
mesma secretaria e consequentes dificuldades de entrosamento. 

Falta de tradição de atuação conjunta dos órgãos municipais. 

Resistências à proposta de gestão participativa dentro da máquina 
administrativa, por parte de alguns secretários e de chefes de 
unidades regionais. 

Redução da autonomia das unidades regionais, uma vez que para 
decidir tinham antes que esperar pelas manifestações do CGC. 

Falta de autoridade dos Administradores Regionais em relação às 
chefias das unidades municipais prestadoras de serviços nas 
Regiões Arnninistrativas. 

Conflitos de interesse entre Administradores 
Secretários em função de interesses eleitorais. 

Regionais e 



QUADRO 5.3.0.0 

OS BENEFíCIOS GERADOS PELOS CONSELHOS GOVERNO-COMUNIDADE 

PERCEPÇÃO DO GOVERNO 

Contato direto com os 
representantes da 
Comunidade nos CGC 
proporcionou aos dirigentes 
de unidades regionais 
melhor conhecimento da 
realidade onde estavam 
atuando. Concorreu, ainda, 
para tornar a Comunidade 
mais esclarecida quanto aos 
limites de atuação das 
unidades regionais e quanto 
a divisão de competências 
entre os órgãos municipais 
e entre os níveis de 
governo, objetivando, dessa 
forma, o conhecimento pela 
administração municipal das 
demandas e a apresentação 
pela Comunidade de suas 
reivindicações. 

Contato frequente entre os 
conselheiros do Governo nos 
CGC proporcionou a troca de 
informações quanto a 
administração de problemas 
afetos a cada um. 
Incentivou a articulação 
entre os órgãos públicos, 
inclusive os da 
administração central do 
município e os estaduais e 
federais eventualmente 
convidados para as reuniões 
dos CGC. 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE 

Contato com representantes 
do Governo. nos CGC 
facilitou a obtenção de 
esclarecimentos quanto a 
que órgão dirigir cada 
reivindicação. Concorreu, 
ainda, para tornar os 
Administradores Regionais 
e os dirigentes de 
unidades municipais 
prestadoras de serviços 
nas Regiões 
Administrativas mais 
acessíveis e a relação dos 
representantes da 
Comunidade com eles mais 
direta e democrática. 

Contato frequente, entre 
si, dos representantes das 
diversas comunidades nos 
CGC proporcionou 
aprendizado através do 
conhecimento dos problemas 
de cada uma e estimulou a 
ajuda entre eles. 
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QUADRO 5.3.0.0 (Continuação) 

PERCEPÇÃO DO GOVERNO 

CGC significou um espaço 
para a divulgação dos 
trabalhos das unidades 
regionais e a prestação de 
contas à Comunidade. Por 
outro lado, as 
manifestações da Comunidade 
nos CGC davam aos 
representantes do Governo 
uma idéia dos acertos e 
erros do planejamento e das 
ações dos órgãos 
municipais, facilitando o 
redirecionamento dos 
mesmos. E as reivindicações 
da Comunidade 
complementavam o 
levantamento das demandas, 
assim como concorriam para 
que a atuação do Governo 
deixasse de ter somente a 
orientação técnica. 

O maior controle da 
Comunidade sobre as ações 
do Governo concorreu para 
tornar a Administração mais 
atenta. E a pressão da 
Comunidade por determinada 
demanda dava respaldo ao 
responsável pela promoção 
do seu atendimento para 
pressionar outros órgãos. 

O confronto de interesses 
das associações de 
moradores dava maior 
representatividade às 
solicitações do CGC do que 
aquelas apresentadas 
individualmente por cada 
associação. 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE 

CGC deu oportunidade à 
Comunidade de diretamente 
e não através dos 
políticos ser ouvida pela 
Administração quanto às 
suas reclamações e 
reivindicações. E a 
presença das 
representações 
comunitárias - nos CGC 
concorreu para a 
conscientização da 
Comunidade quanto a sua 
força e a importância da 
participação. 

CGC incentivou o controle 
da Comunidade sobre as 
ações do Governo. 

CGC proporcionou o 
conhecimento por cada 
associação de moradores 
das realizações do Governo 
nas demais, o que é 
importante uma vez que 

-elas concorrem entre si 
para obter o atendimento 
de suas demandas. 
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7 - CONCLUSÃO 

O presente trabalho atingiu o seu objetivo ao relatar - com 

base na percepção do Governo e da Comunidade - as dificuldades 

vivenciadas durante a experiência de gestão participativa 

promovida no Rio de Janeiro pelo Prefeito Saturnino Braga50 • 

tanto, as categorias de análise tomadas do estudo de Para 

Herbert51 processo de intercâmbio fronteiriço e processo 

integrativo mostraram-se adequadas para orientar, 

respectivamente, a identificação das dificuldades pressupostas na 

relação Governo-Comunidade e no âmbito da articulação dos órgãos 

públicos municipais 52 • 

Embora não se tenha pretendido realizar uma análise 

comparativa, observou-se que as dificuldades encontradas no Rio 

de Janeiro podem, de certa forma, ser explicadas por duas 

caracteristicas que distinguem a experiência carioca daquela 

analisada por Herbert. E é oportuno explorá-las nesta reflexão 

final. 

Em primeiro lugar, a experiência do Rio de Janeiro resultou 

de uma proposta do governo municipal às entidades comunitárias. 

Não consistiu numa resposta do governo a um pleito da sociedade 

como no caso estudado por Herbert. 

50. Vide caps 4. e 5, respectivamente, os objetivos e o relatório 
da pesquisa. 
51. Adam W. Herbert "A administração sob 
Descentralização e de Participação dos 
R.Serv.públ., Brasília, 108 (3) set/dez 1973) 

as Condições 
Cidadãos", 

de 
in 

52. Vide cap.4 (categorias de análise) e capo 5 (resultados da 
pesquisa) . 
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Em segundo lugar, a implementação da gestão participativa no 

Rio de Janeiro não ocorreu num contexto de efetiva 

descentralização administrativa, como na realidade considerada 

por Herbert. Ao contrário, teve como um dos seus principais 

objetivos revitalizar o sistema de administração regional, em 

processo de esvaziamento desde o término do Governo Carlos 

Lacerda, quando a tendência de centralização administrativa se 

acentuou no país. 

Essas características ajudam a entender porque, na 

implementação da proposta de gestão participativa no Rio de 

Janeiro, dificuldades de natureza política mais ampla do que as 

mencionadas por Herbert53 pertubaram o relacionamento Governo-

Comunidade e a atuação do setor público municipal. 

Por um lado, desde que a Prefeitura lançou a proposta, o 

movimento comunitário colocou-a sob a suspeita de se tratar de 

uma tentativa de cooptação das lideranças comunitárias. E, 

durante toda a experiência, a relação Governo-Comunidade foi 

pontuada por desconfianças quanto a interferência de interesses 

político-partidários, cuja possibilidade era admitida, não s6 

pelos representantes da Comunidade em relação ao Governo, como 

vice-versa. 

Por outro lado, a fragilidade do sistema de administração 

regional no qual os Administradores Regionais não detinham 

suficiente autonomia para equacionar ao menos as demandas 

53. Como vimos no cap.3, Herbert dá especial ênfase às 
dificuldades do Administrador Regional no relacionamento com as 
demais autoridades e com a comunidade, assim como, aos desajustes 
na prática administrativa quando tem início a participação dos 
cidadãos no nível regional de Governo 
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relativas aos serviços públicos de rotina nas Regiões 

Administrativas - mostrou para os líderes comunitários poucas 

chances de conquistas nos Conselhos Governo-Comunidade (CGC), 

criados para operacionalizar a gestão participativa. 

As reuniões dos CGC delinearam esse quadro uma vez que, em 

resposta às pressões dos representantes das associações de 

moradores, os representantes das secretarias nas Regiões 

Administrativas mostravam as limitações operacionais a que 

estavam sujeitas as unidades que dirigiam, por conta da carência 

de recursos. E esta, para ser solucionada, dependia de decisões 

do nível central das secretarias. Além disso, a solução de muitos 

problemas cotidianos exigia investimentos de vulto, sujeitos a um 

processo decisório mais complexo e não "transparente" para os 

representantes da Comunidade. Isto fez com que eles vissem nos 

CGC apenas mais um palco para a luta política de cada associação 

de moradores por suas respectivas reivindicações, quer quanto aos 

serviços prestados pelas unidades regionais, quer quanto as obras 

novas. Assim, não foi possível chegar ao consenso para o 

escalonamento das prioridades de cada Região Admnistrativa, como 

pretendia o Governo. 

Poderia ter sido diferente a participação da Comunidade? 

Poderia ter ela ocorrido no controle dos serviços rotineiros das 

unidades públicas atuantes nas Regiões Administrativas? 

Parece que não no contexto em que a experiência foi 

realizada, no qual a Comunidade constatou não poder, em geral, 

contar para o atendimento dos seus pedidos com decisões por parte 

do Administrador Regional e dos demais dirigentes dos órgãos dela 
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mais próximos, que eram os seus interlocutores nos CGC. 

Consequentemente, a participação da Comunidade levou a um amplo 

levantamento de demandas e expôs a incapacidade da Prefeitu~a de 

atendê-las, e, dessa forma, corresponder à expectativa gerada 

pela proposta de gestão conjunta. 

Não obstante, há que assinalar que a proposta, apesar de 

ter despertado na Comunidade suspeitas quanto às intenções do 

Governo, também despertou a esperança de tornar mais fácil a 

apresentação e o equacionamento das suas demandas. A falta, 

porém, de respostas rápidas e sobretudo concretas da 

Prefeitura gerou sentimentos de frustração e de revolta, por 

vezes mesclados às paixões político-partidárias. 

Se tal expectativa da Comunidade tivesse sido atendida, ao 

menos no âmbito da atuação das Administrações Regionais, poderia 

se admitir que a relação Governo-Comunidade teria tido maiores 

chances de se tornar mais próxima e cooperativa. 

Mas não se pode desconsiderar que o Governo percebeu 

resistências à proposta por parte da sua própria máquina 

administrativa e de secretários que não aceitavam repartir o 

poder com os Administradores Regionais. A criação dos CGC - por 

compreender uma tentativa de descentralização do processo 

decisório, ao abrí-Io à participação das lideranças comunitárias 

- significou uma ameaça às relações de poder estabelecidas. Ao 

controle da Comunidade sobre a atuação das unidades regionais e à 

interferência nas decisões· dos seus dirigentes e respectivos 

secretários, surgiram resistências. Portanto, mais urna 

dificuldade de ordem política, na implementação da proposta de 
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gestão participativa no Rio de Janeiro, que pertubou a relação 

entre as partes e, provavelmente, o atendimento às demandas da 

Comunidade. 

Contudo, um problema político maior, qual seja, o da posição 

desfavorável dos municípios na repartição da receita tributária 

da União era, na visão dos integrantes do setor público 

municipal, o responsável pela impossibilidade de a Prefeitura 

corresponder às expectativas da Comunidade de atendimento às 

demandas. 

Em que pese esse fator, a discussão no país da reforma 

tributária ( em breve, seria votada pela Assembléia Nacional 

Constituinte, reforçando a capacidade financeira dos municípios) 

deve ter impedido aos membros da administração municipal uma 

avaliação, mais acurada, da repercussão no atendimento à 

população das dificuldades de ordem administrativa, sobretudo de 

articulação entre os órgãos municipais. 

Voltando ao trabalho de Herbert, uma das suas conclusões, ou 

seja, a de que numa gestão participativa o Administrador Regional 

se depara com a dificuldade de servir a mais de um "senhor" -

autoridades eleitas, membros da administração central e 

cidadãos 54 - no Rio de Janeiro observou-se diferentemente. Os 

Administradores Regionais não conseguiram, por falta de 

autoridade executiva, exercer nas suas respectivas áreas de 

jurisdição a coordenação dos chefes dos serviços públicos 

municipais, dada a subordinação dos mesmos aos secretários. Dessa 

forma, a dificuldade de servir a mais de um "senhor" se aplicava 

54. Herbert, op. cito p.179. 
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aos referidos dirigentes de unidades regionais em relação ao 

secretário correspondente e ao Administrador Regional, além de à 

Comunidade. 

Esse ponto torna oportuno voltar a considerar a questão da 

descentralização administrativa, desta vez através da comparação 

entre o momento em que o sistema de administração regional foi 

criado na cidade do Rio de Janeiro, isto é, quando ela se tornou 

o município-estado da Guanabara, e , o momento em que o Prefeito 

Saturnino Braga tentou revitalizá-lo, instituindo a participação 

das entidades comunitárias na gestão de cada Região 

Administrativa. 

Verificou-se que, ao criar os CGC, o Governo Saturnino Braga 

tomou do projeto original do sistema de administração regional 

uma parte que não chegara a deslanchar, qual seja, a da audiência 

de entidades representativas dos interesses de cada Região 

Administrativa em conselhos consultivos55 • Não voltou, contudo, 

ao arranjo administrativo inicial, em que os Administradores 

Regionais exerciam autoridade executiva, nomeando inclusive os 

chefes dos serviços descentralizados de cada secretaria enquanto 

os secretários detinham o poder normativo. 

A iniciati va de institucionalizar a participação das 

entidades comunitárias no contexto de um sistema de 

administação regional, em que os administradores não detinham 

55. Vide a respeito cap. 2, P 19. A idéia desses conselhos foi 
préservada na legislação pelos governos seguintes ao de Carlos 
Lacerda, que criou o sistema de administração regional no 
município-estado da Guanabara. O Prefeito Saturnino Braga 
encontrou a lei n Q 601,de 05.09.84, dispondo sobre a criação de 
um Conselho Comunitário em cada Região Administrativa do 
município do Rio de Janeiro. 

I 
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poder decisório sobre a atuação das unidades regionais, e, em que 

estas tinham a sua autonomia constrangida pela dependência em 

relação às respectivas secretarias - colidiu com a expectativa 

das lideranças comunitárias de decisões nos CGC. 

Assim, a falta de agilidade do sistema de administração 

regional comprometeu a proposta de gestão participativa, 

principalmente porque não sinalizou para os lideres comunitários 

a possibilidade de conquistas, que lhes pudessem assegurar 

prestígio junto às suas bases. 

E porque comprometeu a proposta, as dificuldades observadas, 

tanto na relação Governo-Comunidade corno no âmbito da articulação 

dos órgãos públicos municipais, não coincidem em grande parte com 

aquelas relacionadas por Herbert, que dá especial ênfase aos 

desajustes na órbita administrativa e aos desafios com que se 

depara o Administrador Regional, enquanto autoridade executiva, 

num quadro em que é acrescentada a participação dos cidadãos 56 • 

Se a experiência do Rio de Janeiro tivesse ocorrido num 

contexto de efeti va descentralização administrati va, que, corno 

afirmou Herbert, facilita as relações entre o Governo e os 

cidadãos, talvez um processo de atuação conjunta, isto é, 

'lideranças comunitárias e Administradores Regionais, tivesse se 

consolidado em torno das questões do dia-a-dia da alçada das 

unidades sediadas nas Regiões Administrativas. E nesse caso, 

poder-se-ia estar relatando, neste trabalho, dificuldades 

semelhantes às mencionadas por Herbert. 

56. Vide caps. 3 e 5 as dificuldades nas duas realidades. 

1 
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Em resumo, considerando-se as dificuldades que se 

apresentaram à implementação da proposta de gestão participativa 

no Rio de Janeiro, ressal ta-se a questão da descentralização 

administrativa como pré-condição para a participação do cidadão 

na administração dos serviços públicos nos bairros. 

A participação das representações comunitárias nos CGC 

não foi, por si, suficiente para revitalizar, em curto prazo, o 

sistema de administração regional, e, tampouco, para levar o 

Governo a pron~ver uma reforma administrativa que estabelecesse a 

delegação de autoridade dos secretários para os Administradores 

Regionais. Porque compreende a repartição do poder, a 

descentralização 

difícil. Mas 

admi.nistrativa 

a ausência 

é, sem 

dessa 

dúvida, uma questão 

condição contribuiu, 

significativamente, para inviabilizar 

Comunidade, na medida em que frustrou 

a participação da 

a expectativa de uma 

administração mais ágil, ao menos nos bairros. 

Como o convi te do Governo à participação da Comunidade não 

produziu as condições necessárias à descentralização 

administrativa, cabe indagar se teria sido diferente se a 

proposta de participação tivesse resultado de uma demanda da 

sociedade, a exemplo do que ocorreu na realidade considerada por 

Herbert. 

É fácil admitir que nesse caso, ou seja, frente a uma demanda 

de participação por parte de segmentos fortemente organizados da 

Comunidade, as 

particular, à 

Administradores 

resistências à 

desconcentração 

proposta em 

do poder 

geral, e, 

em favor 

em 

dos 

Regionais, teriam que ser reconsideradas e dar 
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lugar a negociações. Essas ocorreriam não só no âmbito do 

Executivo como também entre este e o Legislativo, que, como 

representante dos interesses da população, igualmente faz 

restrições à atuação dos Administradores Regionais junto aos 

eleitores57 • 

Como conclusão e para a reflexão de eventuais propostas de 

gestão participativa ficam, portanto, as duas questões neste 

final destacadas, quais sejam, a demanda da sociedade por 

participação e a descentralização administrativa. A ausência 

dessas duas condições no Rio de Janeiro certamente concorreu para 

as dificuldades vivenciadas na implementação da proposta, não 

permitindo que se estabelecesse, de fato, um processo de 

administração conjunta Governo-Comunidade. 

57. Vide, à propósito, cap.2, pp 21 e 22. 
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LEGISLAÇÃO 

1. ESTADO DA GUANABARA 

1.1 - Governo Carlos Lacerda 

(*)Decreto nO 353, de 30.01.61 Dispõe sobre uma 

experiência limitada de administração regional, mediante 

coordenação de serviços locais existentes. 

Decreto n2 399, de 23.03.61 Institui, em caráter 

experimental e dentro do sistema estabelecido pelo Decreto 

nO 353, de 31.01.61, a Administração Provisória da área dos 

Bandeirantes. 

Decreto nO 483, de 12.07.61 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à área de Jacarepaguá, e dá outras 

providências. 

Decreto n2 490, de 14.07.61 Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à área de Vila Isabel (compreendendo Grajaú, 

Andaraf e Vila Isabel), e dá outras providências. 

Decreto nO 524, de 17.08.61 - Retifica dispositivo do Decre

to n2 490, de 14 de julho de 1961, que estendeu a Coor

denação de Serviços Locais à área de Vila Isabel. 

Decreto n2 525, de 17.08.61 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à Ilha de Paquetá, e dá outras providências. 

Decreto n2 573, de 18.09.61 - Aprova o Regimento do Núcleo 

Coordenador para Implantação e Apoio das Administrações 

Regionais. 



Decreto nO 605, 

Serviços Locais 

Copacabana, Leme 

providências. 

de 

à 
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02.10,61 - Estende a Coordenação de 

área de Copacabana (compreendendo 

e Praia Vermelha), e dá outras 

(*) Decreto nO 620, de 12.10.61 - Aprova o Regimento das 

Administrações Regionais do Estado da Guanabara e dá outras 

providências. 

(*) Decreto nQ 624, de 12-10.61 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à área de Bangu (compreendendo Bangu e 

Realengo), e dá outras providências. 

(*) Decreto nQ 835, de 29.01.62 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à área de l-iadureira (compreendendo 

Cascadura, Madureira, Quintino, Marechal Hermes, Bento 

Ribeiro, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Cavalcanti, 

Engenheiro Leal e Oswaldo Cruz), e dá outras providências. 

(*) Decreto nQ 898, de 09.03.62 - Dispõe sobre a organização 

territorial do Estado da Guanabara, e dá outras providên

cias. 

(*) Decreto nQ 952, de 06.04.62 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais à área de Santa Cruz 

Paciência, Santa Cruz, Sepetiba e Matadouro). 

(compreendendo 

(*) Decreto nQ 965, de 13.04.62 Institui, nas 

Aruninistrações Regionais, grupos de fiscalização integrados 
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por servidores das repartições que tenham a seu cargo. a 

fiscalização de normas e posturas. 

(*) Decreto nQ 1008, de 08.05.62 - Estende a Coordenação de 

Serviços Locais às áreas da Zona Portuária, da Zona Central, 

de Santa Teresa, de Botafogo, da Tijuca, de Ramos, da Penha, 

do Méier, do Engenho Novo, de Irajá e da Ilha do Governador, 

respectivamente. 

(*) Lei nQ 263, de 24.12.62 - Dispõe sobre a Reestruturaçâo 

Administrativa do Estado da Guanabara e dá outras 

providências. 

(*) Decreto nQ 1584, de 18.03.63 Cria o Distrito 

Administrativo de Santa Teresa e dá outras providências. 

(*) Decreto nQ 1656, de 24.04.63 - organiza a administração 

dos serviços de natureza local, e dá outras providências. 

1.2 - Governo Negrão de Lima 

(*) Decreto "N" nQ 535, . de 10.01.66 Dispõe sobre a 

Coordenação das Administrações Regionais e dá outras 

providências. 

Decreto "N" nO 545, de 10.02.66· - Transforma o Distrito 

Administrativo de Santa Teresa em Região Administrativa, e 

dá outras providências. 

Decreto "N 11 nO 554, de 03.03.66 - Altera e consolida a 

estrutrutura dos 6rgãos do Poder Executivo, estabelece as 

suas atribuições, e dá outras providências. 

I 
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Decreto "N" nQ 616, de 20.05.66 Dispõe sobre a 

constituição dos Conselhos Consultivos Regionais. 

Decreto "N" nO 657, de 02·.08.66 - Altera dispositivos do 

Decreto "N" nO 554, de 03.03.66, e do parágrafo 10 do artigo 

9Q do Decreto "N" nQ 535, de 10.01. 66, e dá outras 

providências. 

Decreto "N" nO 894 (POGAPE-9), de 14.07.67 organiza o 

Sistema de Supervisão e Coordenação das Atividades 

Executivas da Administração. 

Decreto "N" nQ 904, de 28.07.67 - Altera a redação do artigo 

44 do Decreto "N" nQ 554, de 03.03.66, e dá outras 

providências. 

Decreto "N" nQ 906, de 31.07.67 Dá nova redação a 

dispositivo do Decreto "N" nQ 894 (POGAPE-9), de 14.07.67. 

Decreto "N" nQ 921, de 25.08.67 Dispõe sobre o 

funciona.mento das Administrações Regionais, estabelece 

a.tribuições, define o mecanismo de atendimento de 

solicitações aos Orgãos Locais, revê a estrutura dos 

serviços de manutenção, transfere oficinas, e dá outras 

providências. 

Decreto "N" nO 947, de 12.10.67 Dispõe sobre a 

organização e competência dos Conselhos Comunitários das 

Administrações Regionais. 
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1.3 Governo Chagas Freitas 

Decreto "E" nQ 4886, de 15.03.71 - Reestrutura a Casa Civil 

do Governo do Estado, altera a sua denominação e dá outras 

providências. 

Decreto "E" nQ 4903, de 15.04.71 - Aprova o Regimento Geral 

do Gabinete Civil do Governo do Estado. 

Decreto "E" na 5761, de 06.10.72 - Consolida a legislação 

referente ao Gabinete Civil do "Governo do Estado, e dá 

outras providências. 

Decreto uE" na 5891, de 11.12.72 - Cria a XXIV RA, alterando 

os limites das RAs fixados pelo Decreto "N" na 943/67. 

Decreto "E" na 6660 f de 14.11. 73 - Cria na Coordenação do 

Sistema de Administração Local, sem aumento de despesa, o 

órgão que menciona (Assessoria de Apoio às Atividades 

Desportivas, Recreativas e Sociais). 

2. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

2.1 - Governo Marcos Tamoyo 

Decreto nQ 2, de 02.05.75 - Dispõe sobre a competência do 

Gabinete do Prefeito, sua estrutura orgânica e dá outras 
~" 

providências. 

Resolução nQ 9, de 29.04.77 - Aprova o Regimento Interno das 

Regiões Administrativas do Gabinete do Prefeito. 
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2.2 - Governo Harcelo Alencar 

Lei nO 601, de 05.09.84 Dispõe sobre a criação de um 

Conselho Comunitário em cada urna das Regiões Administrativas 

do Município do Rio de Janeiro. 

Decreto nQ 4760, de 09.11.84 - Regulamenta a Lei nO 601, de 

05.09.84, que cria os Conselhos Comunitários. 

Lei nO 666, de 03.12. 84 - Determina a exposição pública nas 

Regiões Administrativas de informações sobre todos os 

pedidos de licenciamento de novas construções e de 

acréscimos de edificações e de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais e industriais. 

Resolução SGH nQ 01, de 06.03.85 - Regimento Interno das 

Regiões Administrativas. 

2.3 - Governo Saturnino Braga 

Decreto nO 5280, de 23.08.85 - Cria a XXV e a XXVI RA (pavu-

na e Guaratiba), modifica a denominação e delimitação das 

Regiões Administrativas constantes do Decreto nQ 3157, de 

23.07.81, altera a codificação e a delimitação dos bairros 

constantes do Decreto nQ 3158, de 23.07.81, o Regulamento de 

Parcelamento da Terra aprovado pelo Decreto "E" nO 3800, de 

20.04.70 e o Regulamento de Zoneamento aprovado pelo Decreto 

nQ 322, de 03.03.76, e dá outras providências. 

Decreto nQ 5710, de 10.03.86 Altera, sem aumento de 

despesa, a estrutura e transforma cargos em comissões e 

l 
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funções gratificadas da Secretaria Municipal de Governo e do 

Gabinete do Prefeito, e dá outras providências. 

Decreto n2 5711, de 10. 03.86 - Cria os Conselhos Governo-

Comunidade nas Regiões Administrativas, 

providências. 

e dá outras 

(*) Decreto n2 5713, de 10.03.86 -Revoga as disposições do 

Decreto nO 5688, de 24.02.86, e dá outras providências. 

(*) Decreto n2 6011, de 05.08.86 - Altera a estrutura da 

Secretaria Municipal de Governo e dá outras providências 

(criação das RAs XXVII - Rocinha, XXVIII - Jacarezinho, 

XXIX Alemão e XXX - Maré). 

(*) Decreto n2 6034, de 13.08.86 - Dispõe sobre a forma de 

apresentação de programas de trabalho dos 6rgãos públicos 

municipais para áreas de planejamento, e dá outras 

providências. 

(*) Decreto n2 6176, de 06.10.86 - Dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Planejamento. 

(*) Decreto n2 5949, de 15.07.87 - Dispõe sobre a atuação 

dos Conselhos Governo-Comunidade nas Regiões Administrativas 

na decisão sobre pedidos de cessão e permissão de uso dos 

bens imóveis do município. 

Decreto n2 7525, de 04.04.88 - Dá nova redação ao Decreto n2 

5711, de 10.03.86. 

(*) Legislação Citada. 



130 

ANEXO 11 

ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 
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a) Roteiro para entrevistas com representantes da Comunidade nos 

CGC 

Entrevista nQ: Data: 

RA: 

Nome: 

Associação que. representa: 

a.1) Quais as suas expectativas em participar do CGC? 

a.2) Corno vê a resposta do Governo às demandas priorizadas pelo 

CGC? 

a.3) No fu~ito do CGC como ocorre o relacionamento dos 

conselheiros da Comunidade com os conselheiros do Governo, em 

particular com o Administrador Regional? 

a.4) Quais os aspectos positivos e negativos do CGC? 

a.5) Na sua opinião, para o movimento comunitário é ou não 

importante participar do CGC? 

a.6) Quais os problemas que julga mais importantes para serem 

tratados no CGC? 
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b) Roteiro para entrevistas com os Administradores Regionais na 

condição de Presidente dos CGC 

Entrevista n2: Data: 

RA: 

Nome: 

b.l} É fácil ou dificil à Administração Regional obter das das 

unidades regionais e da administração central a solução de 

problemas na sua jurisdição e o atendimento de reivindicações que 

diretamente ou através do CGC a Comunidade faz? 

b.2) Corno é o relacionamento do Administrador Regional na posição 

de Presidente do CGC com as demais autoridades do Governo? 

b.3) É fácil ou dificil para a Adillinistração Regional 

supervisionar a atuação das unidades municipais na sua 

jurisdição? 

b.4) Quais os problemas que o senhor julga mais importantes para 

serem tratados no CGC? 

b. 5 ) No âmbi to do CGC como ocorre o relacionamento dos 

conselheiros da Comunidade com os conselheiros do Governo, em 

particular com o Administra.dor Regional? 

b.6) Quais os aspectos positivos e negativos na atuação do CGC? 
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c) Roteiro para entrevistas com representantes do Governo nos CGC 

Entrevista n Q : Data: 

RA: 

Nome: 

Orgão que representa: 

c.1) Na área de atuação da unidade que o senhor representa quais 

os aspectos positivos e negativos da participação no CGC? 

c.2) No âmbi to do CGC como ocorre o relacionamento entre os 

conselheiros da Comunidade e os representantes do Governo 

municipal? 

c.3) E o relacionamento dos representantes das unidades regionais 

com o Administrador Regional? 

c.4) Como se processam na unidade que o senhor representa os 

• pedidos da Admistração Regional? 

c.5) Quais os problemas na área de atuação da sua secretaria que 

o senhor julga mais adequados para serem tratados no CGC? 

c.6) Para a atuação da unidade que o senhor representa quais são 

as facilidades e/ou as dificuldades observadas na articulação com 

outros órgãos públicos sobretudo municipais? 
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d) Roteiro para entrevistas com dirigentes das Secretarias 

f.1unicipais 

Entrevista n2: Data: 

Secretaria Municipal de 

Nome: 

Cargo: 

d.!) Como repercute nesta Secretaria a atuação do CGC? 

d.2) A partir das indicações dos CGC até a elaboração do 

Orçamento municipal, passando pela elaboração do Programa Anual 

de rrrabalho desta secretaria, quais as facilidades e/ou 

dificuldades que o senhor vê no processo decisório de Governo? 

d. 3) Com vistas ao atendimento das demandas de cada CGC, como 

ocorre a artü::ulação desta secretaria com outros órgãos públicos, 

sobretudo municipais? 

d.4) Como se processam nesta secretaria as reivindicações dos 

CGC? 
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