De olho nas contas

e políticas públicas

$

Público

Experiências

no Nordeste

do Brasil

De olho nas contas
e políticas públicas

$

Público

Experiências no Nordeste do Brasil
APP-Bahia • SEDUP • CENTRAC-Paraíba

Abril de 2014

Coordenação da publicação
Articulação em Políticas Públicas na Bahia (APP), Centro de
Ação Cultural (CENTRAC - Campina Grande, Paraíba), Serviço
de Educação Popular (SEDUP - Guarabira, Paraíba), com o
apoio de Periferia (Bélgica)
Participantes nos encontros para elaboração da publicação
Cátia Cardoso, Maria Dinalva Mariano de Azevedo, Ricardo
Francisco Moreno, Gilmar Santos, Gisania de Lima, Israel
Barbosa, Joice Bonfim, Jussara Assis, Lorena Aguiar, Maria do
Socorro Oliveira, Patrícia Sampaio, Patrick Bodart, Jorge
Moreno, Sonia Marinho, Wanderson dos Santos.
Redação
Membros da Articulação em Políticas Públicas na Bahia: Cátia
Cardoso, da Cáritas Regional Nordeste 3; Joice Bonfim e Lorena
Aguiar, da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais;
Gilmar Santos, do Conselho Pastoral dos Pescadores;
Maria Dinalva Mariano de Azevedo, do SEDUP;
Sonia Marinho e Patrícia Sampaio, do CENTRAC;
Patrick Bodart, de Periferia.
Revisão
Cristina Cardoso e Marilda Ferri
Fotos
Arquivos da APP, do CENTRAC e do SEDUP
Diagramação e ilustrações
Gilmar Santos, do Conselho Pastoral dos Pescadores – BA
Apoio
Misereor

Explicação das siglas

APP – Articulação em Políticas Públicas na Bahia - Rede formada
por organizações da sociedade civil que atuam no controle, fiscalização
e incidência das políticas e orçamento público no Estado da Bahia. [Ver
apresentação mais detalhada no final do documento]
ASA – Articulação Semiárido Brasileiro - Rede formada por
organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no
desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida do
Brasil
.
BA – Estado da Bahia
CENTRAC – Centro de Ação Cultural (Paraíba) - Organização sem
fins lucrativos criada em 1987 no município de Campina Grande,
Paraíba, que atua em favor de segmentos sociais pobres e/ou excluídos
mediante ações que estimulam o exercício da cidadania, a busca pela
justiça social e a consolidação da democracia. [Ver apresentação mais
detalhada no final do documento]
CGU – Controladoria Geral da União - Órgão ligado ao Poder
Executivo Federal, responsável por cuidar dos assuntos relativos à
defesa do patrimônio público e à transparência da gestão por meio da
prevenção e combate à corrupção.
CONSOCIAL – Conferência Nacional sobre Transparência e
Controle Social ocorrida em 2012 nos âmbitos municipal, estadual e
federal com o objetivo de discutir temas relacionados à Transparência
Pública, Controle Social e Prevenção e Combate à Corrupção na gestão
pública.
ECA – Estatuto da Criança e Adolescente - Lei instituída em 1990,
fruto da luta de movimentos sociais, profissionais e de pessoas
preocupadas com as condições e os direitos infanto-juvenis no Brasil,
com o objetivo de revelar os direitos e os deveres das crianças e dos
adolescentes e sua proteção integral para se desenvolverem e serem
adultos saudáveis com dignidade plena.
FOCCO - Fórum Paraibano de Combate à Corrupção Movimento formado por 22 órgãos públicos que visa à interação entre
os mesmos e o fomento ao controle social como forma de potencializar
a prevenção e o combate à corrupção no Estado da Paraíba.

FUNAI - Fundação Nacional do Índio - Organização vinculada ao
Ministério da Justiça, com patrimônio próprio e personalidade
jurídica de direito privado, responsável por propor e executar a
política indigenista brasileira.
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- Autarquia federal responsável por implementar a política de reforma
agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as
terras públicas da União.
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos - Organização
independente que trabalha com os dados orçamentários nacionais a
partir de temas prioritários.
LAI – Lei de Acesso à Informação - A LAI assegura que qualquer
pessoa tem o direito de requisitar informações de interesse público ao
governo, o qual, por sua vez, tem o dever de ser transparente.
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei elaborada pelo
Executivo que define, a partir do Plano Plurianual, as metas e
prioridades da administração para o período de um ano.
LOA – Lei Orçamentária Anual - Lei na qual se tem a previsão de
receita e fixação de despesa para o ano seguinte. Deve ser elaborada
pelo Executivo (federal, estadual e municipal) e estar de acordo com o
definido no PPA e LDO.
ONG – Organização Não Governamental
OPP – Orçamento Participativo Popular - Instrumento adotado
pelo município de Guarabira (Paraíba) a fim de estabelecer um canal
de participação popular direta entre os cidadãos e a gestão pública
municipal, dando transparência ao processo de elaboração do
orçamento público, incorporando novos atores da sociedade civil nas
políticas públicas.
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento - Plano do
Governo Federal lançado em 2007 (governo Lula) que visa estimular o
crescimento da economia brasileira através de investimentos em obras
de infraestrutura em áreas como saneamento, habitação, transporte
(portos, rodovias, aeroportos, hidrovias, ferrovias), energia e recursos
hídricos. Em 2011 tem-se o lançamento da segunda fase do programa
(governo Dilma), o PAC 2, com os mesmos objetivos do anterior.

PB – Estado da Paraíba

PPA – Plano Plurianual - Lei que estabelece as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública. É um
planejamento feito pelo Executivo (federal, estadual e
municipal) no primeiro ano de mandato e válido por quatro
anos.
RESAB – Rede de Educação Semiárido Brasileiro - Rede
formada por organizações sociais que atuam no semiárido
brasileiro, visando à implementação de uma educação
contextualizada que fortaleça a convivência com o bioma.
SAGRES – Sistema de Acompanhamento dos Recursos
da Sociedade - Faz parte do Tribunal de Contas. Ele
disponibiliza contas dos estados e municípios, mas não existe
ainda em todos os estados do Brasil.
SEDUP – Serviço de Educação Popular (Guarabira,
Paraíba) - Organização não governamental, sem fins
lucrativos, criada em 1981, como um serviço da Diocese de
Guarabira. Em 1991, tornou‐se uma associação autônoma, de
utilidade pública, com atuação no âmbito estadual e municipal,
preservando os mesmos princípios éticos, políticos e
educacionais que permeavam sua atuação. [Ver apresentação
mais detalhada no final do documento]
SUS – Sistema Único de Saúde - Sistema público de saúde
nacional que abrange desde o simples atendimento
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso
integral e gratuito para toda a população do Brasil. Foi criado
pela Constituição Federal de 1988.
TCM – Tribunal de Contas dos Municípios - Órgão
vinculado ao Poder Legislativo, detentor de autonomia
administrativa e independência funcional, que tem a atribuição
de auxílio ao controle externo das contas públicas a cargo das
Câmaras Municipais, competindo-lhe, entre outras, as
atividades de apreciar as contas prestadas anualmente pelas
Prefeituras e Câmaras Municipais.
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Introdução

Por que abordar a questão do orçamento público?
O orçamento público existe porque cada cidadão,
empresa ou organização contribui através do pagamento de
tributos ao esforço coletivo. Uma vez que esse dinheiro chega
aos cofres públicos, pode parecer que não é mais da conta do
cidadão.
O que se faz com esses recursos?
Como se tomam as decisões?
O orçamento público, sendo o espelho das políticas
públicas, responde às demandas da maioria
da população?
Várias entidades da região Nordeste do Brasil apostam
na capacidade dos cidadãos para entender e interferir em
orçamentos públicos, a fim de tornar seu uso mais equitativo e
democrático.

Um texto para motivar outros
O Brasil tem vivenciado grandes conquistas em termos
de participação cidadã: desde a elaboração da Constituição, em
1988, e dos decorrentes espaços de diálogo entre sociedade civil
e poderes públicos mediante Conselhos e Conferências
Municipais, Estaduais e Federais, até os novos mecanismos de
gestão pública. Entre estes está o Orçamento Participativo
iniciado em 1988 na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul, um dos mais conhecidos internacionalmente.
No decorrer dos últimos 25 anos, essas experiências de
participação da população nos processos de decisão têm-se
multiplicado, mas diferentes regiões e cidades no Brasil
apresentam um contexto pouco aberto para a efetivação de
todas essas conquistas da sociedade civil. De maneira geral, a
região Nordeste do País enfrentou processos de opressão que
não facilitaram a implementação de experiências de orçamento
participativo, nem de mecanismos de diálogo com os poderes
públicos.
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As experiências apresentadas e analisadas de maneira
coletiva neste documento buscam mostrar que, mesmo em um
contexto pouco aberto à participação da população nas decisões
públicas, vale a pena se mobilizar para conquistar direitos e maiores
espaços de incidência nas políticas públicas. As entidades que
compartilham desta publicação estão convencidas de que é possível
participar da gestão pública e mostram como e quanto o trabalho
com o orçamento público permite abrir portas e conquistar espaços
de negociação que venham influenciar nas decisões e modos de
governar em diversos contextos do Nordeste brasileiro.
Sem buscar constituir receitas, este documento apresenta
algumas experiências a partir das quais grupos do Brasil e de outros
países podem encontrar motivação e mecanismos para desenvolver
processos de incidência em políticas públicas, exercendo o controle
social por meio do orçamento público.

Como foi elaborado o documento?
Diversas entidades do Nordeste do País que trabalham
questões relacionadas com o acesso ao orçamento público
perceberam a importância de intercambiar e analisar de maneira
conjunta suas experiências.
Com o apoio da obra episcopal alemã Misereor, a rede
Articulação em Políticas Públicas na Bahia (APP), o Centro de
Ação Cultural (CENTRAC - Campina Grande, Paraíba), o
Serviço de Educação Popular (SEDUP - Guarabira, Paraíba) e o
Fórum das Entidades Populares e Movimentos Sociais de
Guarabira (Paraíba) se encontraram em diversas oportunidades.
Um primeiro momento foi organizado em Campina
Grande (PB) em 14 e 15 de junho de 2012. Ao final do encontro
foi destacada a importância de ampliar a reflexão com outras
organizações do Nordeste. Dessa forma, nos dias 22 e 23 de
outubro de 2012, um segundo encontro foi realizado em Salvador
(BA) com outras entidades da região, o que permitiu
complementar e enriquecer o texto. Para concluir o documento,
as entidades que iniciaram essa reflexão se reuniram na capital
baiana em 4 e 5 de dezembro de 2013.
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Visando dar maior visibilidade a esses processos, suas conquistas,
dificuldades e reflexões sobre formas de controle social, foi produzido este
texto pelas entidades envolvidas na discussão do tema, com o apoio de
Periferia (entidade assessora belga, contratada pela Misereor).
O documento não busca apresentar de maneira detalhada os projetos
desenvolvidos por cada organização (ao final do texto, têm-se referências
para aprofundar as experiências), e sim relatar uma reflexão coletiva a partir
de práticas realizadas em contextos distintos. Por isso aparecem no texto
diferentes citações, fruto dos intercâmbios e debates entre as diversas
entidades.

Analisar e intercambiar para ter maior força
Esta publicação quer trazer para o conjunto dos envolvidos nessas
experiências a possibilidade de olhar para suas práticas e analisar criticamente
os seus avanços e provocações, bem como poder aprender com a caminhada
e perceber novos passos e desafios, dialogando com as mudanças
conjunturais e estruturais que cotidianamente vivenciamos. É também
objetivo desta publicação intercambiar saberes, conhecimentos e
metodologias com outros sujeitos sociais que não vivenciaram essas práticas e
que podem, a partir desses relatos, estabelecer paralelos entre suas
experiências e os elementos explicitados neste material.
Queremos que esta leitura contribua para o fortalecimento da nossa
permanência na luta por sociedades igualitárias, justas e radicalmente
democráticas.
Boa leitura!
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Contextualização

A

história recente do Brasil é marcada pela forte opressão
do regime militar (1964-1985). E, nesse contexto, a
organização popular e os movimentos sociais tiveram
presença ativa na redemocratização brasileira, a exemplo do
movimento estudantil na década de 1960, das greves operárias no final
da década de 1970 e do movimento pela anistia, em 1979.
A abertura política protagonizada por movimentos sociais,
sindicatos, partidos políticos e sociedade civil organizada repercutiu no
reconhecimento dos direitos sociais, ao lado dos direitos individuais
civis e políticos, e na elaboração do texto constitucional. Com a
promulgação da Constituição Federal, em 1988, um importante passo
foi dado de abertura democrática do Estado brasileiro à participação
popular, principalmente na gestão e controle dos gastos públicos.
Isso se daria, principalmente, pela descentralização e
participação popular na gestão e formulação de políticas públicas nas
esferas federal, estadual e municipal. Nesta perspectiva, pode-se
apontar como exemplo a existência de Conselhos Gestores, previstos
nos artigos 204 e 227 da Carta Constitucional, como espaço de
interação e deliberação coletiva, compostos por membros do governo
e diversos segmentos da sociedade.
Esse novo formato institucional, a partir dos Conselhos
Gestores, fez com que não só os direitos sociais fossem reconhecidos
em um texto constitucional, como também impulsionou a demanda da
população por mais participação popular em diversas áreas, como:
saúde (art. 198, inciso II); assistência social (art. 204, inciso II); e
educação (art. 206, inciso VI). Outro avanço importante do novo
regime político diz respeito ao aumento da destinação de recursos para
os municípios, o que lhes conferiu mais autonomia na gestão das
políticas públicas, com a garantia dos respectivos espaços públicos de
participação da comunidade e de organizações representativas dos
interesses da população.
No entanto, ainda nos perguntamos por que – após a
democratização e legitimação de direitos de participação, bem como
após a descentralização de recursos (com as transferências obrigatórias
da União e Estados para os municípios) e aumento das competências
municipais – ainda é tão difícil para a sociedade ter acesso a
informações e documentos relativos aos gastos públicos. Do mesmo
modo, é complexa a questão sobre a dificuldade que encontramos para
denunciar, investigar e responsabilizar um agente do Estado quando
este comete irregularidades e para fazer funcionar o sistema de controle
social sobre os recursos públicos.
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Manutenção de forças conservadoras e autoritárias
Mesmo com um significativo avanço no sentido de
tornar o Brasil um Estado Democrático de Direito, o processo
de formação da cidadania brasileira é bastante peculiar e resulta
das relações de conflitos sociais entre setores com interesses
antagônicos. Hoje, o Estado brasileiro ainda possui uma
correlação de forças predominantemente orientadas para a
manutenção de práticas que beneficiam elites políticas, sociais e
econômicas.
Com a ascensão de um partido político de esquerda ao
Governo, foi gerada grande expectativa de abertura dos espaços
institucionais e fortalecimento dos mecanismos de controle
social. De fato, existem experiências positivas, como as que
foram mencionadas acima, merecendo destaque a criação de
marcos legais de acesso à informação, demonstrando uma
abertura antes não vista na trajetória política do País para
movimentos sociais e sociedade civil como um todo, de forma a
incidir na destinação orçamentária dos recursos públicos.
A despeito dos bons resultados, a expectativa de maior
abertura à democratização do Estado pela pressão da sociedade
civil sobre o governo não se concretizou, porque não houve
rompimento efetivo com os grupos oligárquicos (setores de
elite e grandes grupos econômicos), que continuam mantendo
o seu amplo acesso ao Estado, suas estruturas e recursos.

Luta constante
A conjuntura atual em diversas regiões do Brasil revela,
portanto, a importância do trabalho de capacitação e
organização dos movimentos sociais e assessorias para a análise
e intervenção em políticas públicas, notadamente através da
ampliação das experiências de participação popular no controle
orçamentário da gestão pública. Esse tema tem sido abordado
com diferentes enfoques por várias organizações sociais,
principalmente do Nordeste do Brasil, cujas iniciativas têm
recebido grande apoio da cooperação internacional – mais até
do que deveria partir dos próprios poderes públicos do País.

15

Várias entidades e movimentos continuam lutando
para conseguir entender as finanças públicas, influenciar nas
escolhas orçamentárias, fiscalizar o uso dos recursos
públicos, participar da concepção e implementação das
políticas públicas. Na região Nordeste do Brasil, em
municípios rurais ou urbanos – infelizmente, ainda muito
marcados por formas de governar pouco participativas –,
existem experiências audaciosas que buscam fazer do
orçamento público um instrumento de gestão democrática.
Essas experiências demonstram que não se trata só de
controlar as contas e orçamentos públicos, senão de
participar de um processo profundo de controle popular das
políticas públicas. Destacam ainda a importância do olhar
cidadão, que, por meio de mobilizações da população,
permite questionar o funcionamento da sociedade brasileira e
propor alternativas mais equitativas.
É uma luta constante, como têm sido todas as outras,
mas que contabilizam êxitos, ainda que insuficientes. São
conquistas da organização popular que não devem ser
esquecidas, a exemplo da luta pelas Diretas Já e pela anistia,
bem como do Movimento Sanitarista, que contribuiu para a
criação de conselhos e conferências de saúde, legitimando a
Reforma Sanitária e a aprovação e criação do Sistema Único
de Saúde (SUS), instituído na Constituição de 1988. Do
mesmo modo, o Movimento de Meninos e Meninas de Rua,
que faz surgir o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA); o
Movimento de Mulheres Rurais, que leva ao reconhecimento
das trabalhadoras como portadoras de direitos
previdenciários; e ainda a luta pela instituição de Conselhos
Populares, que dão origem aos Conselhos Gestores de
Políticas Públicas etc.
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Capítulo I

As experiências

“Nós não temos o orçamento
participativo! O orçamento é público
porque a gente faz pressão, através do
Fórum das Entidades, para participar
dele.”
“Os vereadores são os nossos
representantes legais, mas nos
desestimulam. Somos uma pedra no
sapato deles. A gente está ali para que
alguma coisa possa sair do papel.”
“O orçamento público revela a situação
de políticas públicas que a gente recebe
do Estado.”
“Os políticos têm um bolo, e eles
dividem o bolo entre si. A população
está embaixo, esperando as migalhas
que vão cair.”
Arquivo APP

FISCALIZAR AS CONTAS
MUNICIPAIS

É a Constituição Federal que garante, em seu art.
31, §3º, o prazo de disponibilização das contas públicas à
população: “As contas públicas dos Municípios ficarão,
durante sessenta dias, anualmente à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei”.
No entanto, é importante lembrar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Número
101 de 04 de maio de 2000 –, no Capítulo IX, seção I,
artigos 48A e 49, garante a disponibilização de
informações sobre a execução orçamentária para toda e
qualquer pessoa, durante todo o exercício, ou seja,
durante todo o ano.

“Quem não deve não teme” é a
campanha que, desde 2005, na Bahia,
busca incentivar o controle popular das
contas municipais e a denúncia de
irregularidades. Entre abril e junho,
durante 60 dias, a lei obriga as prefeituras
e as câmaras de vereadores a pôr à
disposição da população todos os
documentos que permitam ver como foi
gasto o dinheiro no município durante o
ano anterior: processo de pagamento,
licitações, contratos, notas de empenhos,
notas fiscais, folha de pessoal...

Se as contas não forem disponibilizadas, o agente
público estará cometendo ato de improbidade
administrativa e, em se tratando do Prefeito, ele estará,
também, cometendo crime de responsabilidade. Além
disso, constitui motivo suficiente para que o Tribunal de
Contas do Município rejeite as contas. Por isso, será
preciso levantar todo o tipo de prova possível, como
foto, filmagens, gravações, certidões, declarações
assinadas por pelo menos duas pessoas, a fim de fazer
uma denúncia ao Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM) e à Controladoria Geral da União (CGU) e, ainda,
uma representação ao Ministério Público.

Analisando esses documentos, os
cidadãos podem ver como está sendo
usado o dinheiro público; caso haja
alguma irregularidade, eles podem
denunciar ao Ministério Público, através
de uma representação, o que tem de
errado nas contas.
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De 2007 a 2010, a Articulação em Políticas Públicas – que reúne
cerca de 70 entidades da sociedade civil baiana – incorporou essa
campanha, considerando que a fiscalização das contas públicas é
também uma estratégia de controle social e popular das políticas
públicas e, neste sentido, agindo de forma mais articulada, poderia
potencializar essa ação. Para facilitar esse processo de controle, a
estratégia adotada foi incentivar processos de mobilização e
organização popular nos municípios. Assim, nasceram grupos de
cidadania que se organizaram em nível local, o que não é muito
comum, porque a maioria dos grupos e organizações que fazem
este tipo de enfrentamento são estaduais.
Com esses grupos, foram organizados cursos de formação
sobre o controle e as formas de fiscalização, como ler um balancete e
reconhecer irregularidades. Além disso, a APP desenvolveu uma
estratégia de comunicação através de site, rádios comunitárias,
utilização de carros de som para que a campanha fosse conhecida e
que cada cidadão assumisse o comando dos gastos públicos,
pondo o dedo sobre cada despesa, cada nota e verificando os
investimentos priorizados pelo prefeito, além de observar o
quanto cada obra ou serviço seria mesmo essencial, se foi pago e
se aconteceu de fato.
Os resultados dessa campanha se traduzem em uma
multiplicação de ações, com vários cursos de formação, constituição
de diversos grupos de cidadania e mudanças nas instituições, pois, a
partir dela, mais municípios facilitaram o acesso das suas contas à
população e houve maior abertura do governo estadual para o
controle popular, o que pode ser demonstrado através do lançamento
do portal da transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
Ao mesmo tempo, constatou-se que não se avançou na análise
do orçamento municipal, mas só na fiscalização das contas. O foco da
campanha não foi analisar as prioridades nas políticas municipais, mas,
sim, o acesso às contas públicas e fiscalização e combate às
irregularidades.
Hoje, estamos enfrentando a questão da estiagem. No
Estado da Bahia, são 240 municípios que decretaram estado de
emergência. Mas tem vários desses municípios que gastaram
milhões nas festas juninas. E, mesmo que a destinação desse
recurso não tenha nenhum tipo de irregularidade em relação à
sua aplicação, será que para esses municípios a prioridade é
essa? Ou a situação é de negação de direito à segurança
alimentar e hídrica da sua população?
Não é normal que alguém diga: “O prefeito deve decidir
sozinho se vai ter festa ou não”.
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Controle
Participação

Transparênc
ia

Arquivo SEDUP

ACESSO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL
“A cidade é sua – ajude a torná-la melhor”. É com essa
campanha que organizações da sociedade civil de Guarabira, na
Paraíba, organizadas em um fórum, decidiram sensibilizar a
população para que esta se interessasse e participasse do
orçamento público municipal. Grande desafio em uma cidade
bastante fechada, com políticos que aparecem, sobretudo, em
época de campanha eleitoral. O objetivo do SEDUP – ONG que
atua nesse município há mais de 30 anos – é conseguir, por meio
da articulação e do fortalecimento das organizações populares,
uma “Guarabira com uma cultura política diferenciada em
relação ao coronelismo, a práticas injustas e não democráticas”.
Faz dez anos que o Fórum das Entidades Populares e
Movimentos Sociais se constituiu. Atualmente é composto por
16 entidades, com diferentes perfis políticos e pedagógicos, entre
os quais movimentos, pastorais, associações, sindicatos e
comunidades. O Fórum é um espaço coletivo de discussão,
formação, informação e articulação de experiências e práticas de
organizações populares. Por isso prioriza momentos de
formação por meio de estudos, oficinas e seminários temáticos,
em prol de uma intervenção mais qualificada e propositiva nas
políticas públicas, com foco no orçamento municipal.

20

No começo houve uma dificuldade em juntar essa
diversidade de entidades e movimentos sociais em prol de um
objetivo, de uma bandeira de luta, mas o orçamento ajudou a
superar essa dificuldade, pois é um elemento que permite
homogeneizar as demandas e fazer acontecer as coisas em torno
das políticas públicas. Hoje não é mais uma dificuldade, pelo
contrário, é o que nos une como ferramenta de discussão e interesse
da população em reivindicar melhores condições de vida. O Fórum
das Entidades tem esse potencial de mobilizar e articular as
camadas menos favorecidas do nosso município.
Por meio de formações, seminários, articulação entre entidades e
movimentos, as pessoas começaram a entender o que é uma peça
orçamentária, como se mobilizar para elaborar propostas que sejam
entendidas pelo gestor e vereadores e como fiscalizar o uso dos recursos
públicos. Mas o tema é complexo, e a gente ainda não tem aquela
capacidade de entender tudo.

Arquivo SEDUP
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Antes, nem se tinha acesso ao orçamento; hoje, a gente
manuseia as notas fiscais. Quando tem alguma dúvida, vai à
tesouraria, procura saber o empenho, o número do empenho,
quanto tem... Assim, a gente já começou a conquistar esse
espaço. O Fórum das Entidades passou a cobrar dos poderes
Executivo e Legislativo a realização das audiências públicas e o uso da
Tribuna Livre nas sessões da Câmara Municipal para apresentação das
propostas de políticas públicas a serem implementadas nas seguintes
peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei
Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).
A visibilidade e o respeito, sobretudo da imprensa e do
Legislativo, à organização da sociedade num fórum que discutia as
políticas públicas e o orçamento da cidade foram alguns dos principais
avanços desse trabalho, o qual é mantido até hoje.

Arquivo SEDUP
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DOIS DESAFIOS
INDISSOCIÁVEIS:
PROPOR E CONTROLAR
O orçamento é o momentochave para que a gente esteja não só
reivindicando, mas propondo
também. Vinte anos atrás, em
Campina Grande, a partir da
consciência de que o orçamento
público era o que traduzia as políticas
públicas, os movimentos passaram a
fazer reivindicações de várias formas, e
o CENTRAC começou a trabalhar
essa questão.
O município não respeitava os
tempos de discussões sobre o
orçamento. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) só chegava à
Câmara de Vereadores no segundo semestre. Pode-se dizer que a
questão orçamentária não existia. Então, nesse contexto pouco
favorável, primeiro tínhamos que entender, era importante se
apropriar do instrumento do orçamento e mobilizar a sociedade
para trabalhar as reivindicações junto ao poder público. O intuito
era que todas as reivindicações sociais estivessem presentes
nesse processo orçamentário se a sociedade civil
conseguisse participar de maneira articulada.
E assim começou. Várias audiências, todos os anos,
mobilizavam a sociedade para discutir a LDO e as prioridades.
Juntos, definiam o que era prioridade para cada ano e
transformavam isso em recursos no orçamento público, ao
tempo em que forçavam o gestor a cumprir seu calendário. Assim
foi a estratégia que permitiu apresentar propostas a serem
emendadas ao orçamento público. Os resultados foram
marcantes: o orçamento era discutido em toda a imprensa, a
sociedade se organizava para apresentar emendas, os candidatos a
prefeito se comprometiam a implementar um orçamento
participativo em Campina Grande. Muitas emendas foram
incorporadas ao orçamento, mas, infelizmente, pouco se realizou.
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Arquivo CENTRAC

Em 1996 tem-se uma nova etapa de conscientização da
sociedade civil, ao mesmo tempo em que tem início um orçamento
participativo bem diferente do que se conhecia em Porto Alegre: o
trabalho e as mobilizações dos anos anteriores mostraram seus limites.
Não bastava participar de um processo que tinha muitos
empecilhos e no qual a gente só conseguia propor. Foi preciso
partir para outro momento que permitia acompanhar as políticas
para ver se realmente melhoravam a situação das pessoas.
E assim aparece como nova estratégia de atuação dos
movimentos em Campina Grande o acompanhamento do gasto
público, para ver se o que tinha sido planejado era executado, fazendo
levantamento e analisando os balancetes. Nos Conselhos existentes,
o gestor dialogava com a sociedade e apresentava dados que a
gente não detinha. Havia uma dificuldade dos movimentos em
acompanhar o que estava sendo discutido porque não havia
dados. Era necessário fazer esse estudo temático dos gastos para
poder instrumentalizar a discussão dos movimentos com o gestor
no âmbito dos Conselhos.
Isso levou, em 2004, à constituição do Fórum Permanente de
Controle Social em Campina Grande, composto por várias entidades da
sociedade – sindicatos, universidades, movimentos populares,
movimentos estudantis, associações de moradores. Participavam vários
conselheiros, que trouxeram para o Fórum preocupações relacionadas
aos temas que eles trabalhavam nos Conselhos Municipais. Foram
analisados os gastos com saúde, educação, assistência social, criança e
adolescência. Além da dimensão de intercâmbio entre as entidades, os
encontros do Fórum eram momentos para transformar a
linguagem técnica do orçamento numa linguagem
compreensível a todo mundo, e também se armava todo um
discurso para dialogar com os secretários e os agentes políticos.
Apesar da cultura política conservadora de gestão e das
numerosas práticas de cooptação das administrações públicas, as
lideranças dos movimentos sociais e conselheiros tiveram importantes
conquistas, a exemplo de maior controle de gastos desnecessários (por
exemplo, as diárias) e melhor aplicação dos recursos (durante um
período, na Assistência Social). Também foi possível ver os cidadãos
utilizando os meios de comunicação para informar a sociedade em geral
sobre a execução orçamentária no município.
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PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL
De 2003 em diante, com a posse do governo Lula,
verificou-se a fase mais aguda do descenso e desmobilização
dos movimentos sociais, com muitas lideranças passando a
atuar mais como quadros governamentais do que como
representantes dos movimentos sociais. O mesmo se repetiu
na Bahia com o governo de Jaques Wagner. Muitos sindicatos,
federações e centrais passaram a depender de repasses
governamentais para exercer suas atividades.
Também teve o processo, por vezes, sufocante, das
conferências sobre as diversas políticas públicas.
Nesse período, a Articulação em Políticas Públicas (APP) na
Bahia optou por trabalhar o orçamento público federal.
Promoveram-se atividades de formação para estudar e conhecer o
Plano Plurianual Federal de 2004 a 2007 (Governo Lula); depois,
houve participação na audiência pública para apresentação de
emendas. Da mesma forma, a partir de 2007, com a chegada de
Jaques Wagner (Partido dos Trabalhadores) ao governo estadual,
trabalhou-se no orçamento estadual através do Plano Plurianual
(PPA) e da Lei Orçamentaria Anual (LOA), o que não existia com
os governos anteriores.
Mas não se tratou de um trabalho técnico realizado por
profissionais, senão de um processo de mobilização, articulando os
diferentes movimentos sociais, em especial os movimentos de
luta pela terra e os movimentos urbanos, para que
apresentassem, no que chamamos “abril vermelho”, suas
pautas de reivindicações de forma mais conjunta. Essa
articulação rural e urbana foi forte, e foi importante conectar essas
reivindicações dos movimentos com a discussão do orçamento para
garantir a incidência através do Plano Plurianual e da Lei
Orçamentária Anual. Caso contrário, o argumento sempre era de
que não se podia atender às reivindicações porque não se tinha
orçamento. Dessa forma, a estratégia foi dar os instrumentos e
desenvolver um processo formativo com os movimentos sociais para
que pudessem fazer a leitura do orçamento e ir às negociações com o
governo, exigindo suas pautas a partir de uma análise prévia do
orçamento, dizendo “está aqui, nesta linha do PPA ou da LOA”.
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Esse processo exigiu muita dedicação para acompanhar os
movimentos, para analisar as contas, considerando a linguagem e a
complexidade das questões orçamentárias. Foram publicadas algumas
avaliações em torno da lei orçamentária, a partir do que os movimentos
iam apresentar, e das contradições que apareciam entre o discurso
governamental e o que se expressava nas peças orçamentárias. Na rede
baiana APP, também foram discutidos os projetos federais e estaduais
financiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O desafio era, a partir da análise desses investimentos, ver como
denunciar a preferência do governo para utilizar os recursos em grandes
projetos. Uma vez mais, tratava-se de avaliar como esses projetos iam
impactar no orçamento e mostrar como o discurso era bem diferente do
que aparecia no orçamento.
Foi uma experiência muito complexa porque exigia um
conhecimento grande para conseguir se apropriar dessa
linguagem, uma necessidade de traduzir essa linguagem para
uma perspectiva popular de entendimento e intervir nesse
processo. Mas sentimos uma riqueza muito grande de formação
prática.
Para a APP, a conclusão desta experiência é: “Se você tem
controle social, mas não tem mobilização, você não consegue
fazer processo de incidência”.
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Capítulo II

Analisando
nossas práticas

TRABALHAR COM ORÇAMENTO
PÚBLICO: ANTES, DURANTE
E/OU DEPOIS?
Trabalhar com orçamento é algo novo, e isso tem
gerado certa resistência de alguns movimentos
sociais e organizações para utilizar essa
ferramenta, considerando que era algo
inacessível, incompreensível, fictício. Vários
elementos contribuíram para que a questão
orçamentária estivesse, historicamente, longe dos
cidadãos.

$

Público

Apesar de os governos anunciarem, a cada
ano, bilhões para os diferentes setores sociais
(saúde, educação, moradia, transporte, segurança
pública etc.), as pessoas não veem como isso se
efetiva na vida delas. Além disso, existem muitos
preconceitos em relação à questão orçamentária,
como, por exemplo, afirmar que as políticas
públicas não se efetivam através do orçamento
ou, mesmo, considerar que a sociedade civil não
tenha capacidade de entender e discutir uma peça
orçamentária.

De acordo com a Constituição Federal, em seus artigos 165 a 169, o modelo brasileiro não
estabelece a obrigatoriedade de se executar tudo o que foi definido no orçamento, pois não é preciso pedir
autorização ao Legislativo para não implementar determinada despesa. Mesmo havendo a vedação de
transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou
de um órgão para outro (art. 167, VI), essa proibição é flexibilizada pela possibilidade de uma autorização
genérica – dada na Lei Orçamentária – de que um porcentual do orçamento possa ser objeto de tais
movimentos (art. 165, § 8º). Tal porcentual pode ser verificado, por exemplo, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do ano de 2013, Lei Nº 12.708, de 17 de agosto de 2013, a saber:
“Art. 46. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar,
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento
de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura
programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no § 1º do art. 5º, inclusive os
títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de
resultado primário.
Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderá resultar em
alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 ou em créditos adicionais,
podendo haver, excepcionalmente, adaptação da classificação funcional e do Programa de Gestão,
Manutenção e Serviço ao Estado ao novo órgão.
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Diante dessas questões, ousar trabalhar com orçamento é um
verdadeiro desafio porque, no fundo, uma parte das organizações ainda
desconhece esse instrumento de planejamento público. O reflexo disso
é a aposta nas ações que buscam a realização de audiências institucionais
isoladas (com vereadores, secretários etc.) como forma de conseguir
recursos públicos.
Por outro lado, nos últimos vinte anos, o Brasil conheceu várias
experiências de orçamento participativo. Mas, então, por que esse
descrédito em relação às questões orçamentárias se havia outras
experiências que estavam sendo internacionalmente conhecidas por
debater o tema do orçamento participativo, a exemplo de Porto Alegre?
Talvez porque o que está no orçamento nem sempre é efetivado. Além
disso, considera-se que, depois da sua elaboração através da participação
popular, o orçamento muitas vezes é modificado com emendas feitas
por parlamentares, e as pessoas não veem mais o que elas tinham
planejado. Como exemplo, temos Campina Grande, onde as mesmas
demandas são pautadas ano após ano.
Diante disso, é importante que a população participe também do
processo de aprovação do orçamento, cobrando do Poder Legislativo
que suas demandas sejam consideradas. Isso demonstra a necessidade
de se trabalhar na fiscalização da execução, já que o orçamento é
autorizativo, e não obrigatório, o que significa que o governante não é
obrigado a executar o orçamento – salvo a obrigatoriedade de
destinação de percentuais da receita para despesas específicas, como é o
caso da educação e da saúde, como determina a Constituição Federal.

Lei

Orçamentária

Lei

Anual

Diretrizes

Plano

Plurianual

Orçamentárias
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As experiências aqui apresentadas mostram a importância de se
envolverem duas dimensões:
(1) O trabalho de construção e acompanhamento do orçamento;
(2) A articulação desse orçamento com o processo de mobilização.
Isso exige muita energia porque as ferramentas e os documentos
não são construídos para favorecer o acesso à população.
Apesar de não ter sido prioridade, a APP teve que optar não
pelo caminho de inserir propostas no orçamento, mas, sim, por
utilizar o orçamento como arma, como munição, como ferramenta
para, através da análise da execução orçamentária, conhecer as
prioridades políticas com o objetivo de negociá-las com o governo.
Por exemplo: quando o Movimento Quilombola vai discutir com o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e o órgão
afirma que “não tem recursos para elaborar o Relatório Técnico de
Identificação e Demarcação (RTID)”, o Movimento evidencia que a
justificativa de que não há dinheiro não procede, pois no último ciclo
orçamentário foi devolvido mais de 50% do orçamento.
Por outro lado, é importante que haja também uma
preocupação com o momento da elaboração do orçamento, para
que a atuação política não fique restrita à realização de cobranças
na sua fase da execução.
A questão que se coloca, então, é: em que momento(s) abordar as
questões orçamentárias? Na elaboração? Na execução? Na fiscalização? O
trabalho com o orçamento exige muitos esforços das entidades e
organizações da sociedade civil, que, muitas vezes, não têm condições de
acompanhar todo o ciclo. Diante disso, as experiências das organizações
apontam para diversas formas de atuação:

Participação

Articulação

e Mobilização
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Na escala estadual (como foi a experiência da APP).
Considerando que, muitas vezes, o processo de mobilização
não consegue alcançar a elaboração do orçamento, acreditase que seja importante centrar no acompanhamento da
execução, como aconteceu com movimentos sociais rurais e
urbanos articulados que conseguiram pautar suas demandas
e provocar negociações diretas com diferentes instâncias de
governo. Neste caso, o desafio é de acompanhar a execução
orçamentária de maneira unificada, a partir de uma visão de
conjunto de como os recursos vêm sendo aplicados no que
se refere às políticas públicas populares;
Em escala municipal (como as práticas do SEDUP e
do CENTRAC). Trabalha-se nos momentos de elaboração –
já que existe maior articulação com os movimentos,
permitindo abordar diferentes temas das políticas públicas –
e de fiscalização, seja através de conselhos e fóruns ou outros
espaços.
Em qualquer âmbito, é importante não se centrar
somente no município, mas também acompanhar como
estão sendo definidas as prioridades nos níveis estadual e
federal.

Arquivo SEDUP
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CONSEGUIR DADOS
A forma de disponibilização das informações
orçamentárias e dos respectivos dados dificulta a
atuação dos movimentos sociais, gerando a
necessidade de tradução das peças orçamentárias, a
qual deveria ser bancada pelo próprio Estado. Por
exemplo, se o movimento de juventude quer saber o
que está previsto no orçamento para os jovens, terá
que ler cada uma das peças de cada setor (saúde,
educação, assistência, esporte, cultura...), pois não
existe possibilidade de agrupamento. É uma diluição
proposital que dificulta a transparência.
Isso demonstra que o orçamento é dominado
intencionalmente por alguns. O fornecimento de
dados de forma incompreensível e confusa é um
desrespeito ao princípio da transparência; dessa
maneira, o direito dos cidadãos de ter acesso a essas
informações não se concretiza. Por isso, o acesso às
informações orçamentárias não pode ser resumido a
um simples trabalho de fornecer tabelas e planilhas.
A sociedade civil, com esforço e mobilização,
consegue traduzir esses dados, mas fornecê-los já de
forma clara é uma obrigação do Estado.

O artigo 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal diz
que são instrumentos de
transparência da gestão
fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de
acesso público: os planos,
orçamentos e leis de
diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal.

Apesar de se escutar que “depende muito da
vontade política”, a maioria dos dados pode ser
encontrada nos próprios municípios e estados, e eles
são obrigados a fornecê-los a qualquer pessoa. Os
documentos de prestação de contas são públicos e
podem ser buscados nas Câmaras de Vereadores,
Secretarias, Tribunal de Contas. Eles permitem ver as
receitas e despesas. Alguns municípios e estados
divulgam as informações orçamentárias através dos
seus sites e/ou do portal de transparência na
Internet.
O ano de 2012 foi marcado pela realização de conferências para discutir a melhoria
da legislação que envolve a transparência e o acesso à informação pública, com o início da
vigência da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) – e realização da 1ª
Conferência de Transparência e Controle Social – CONSOCIAL.
A LAI assegura que qualquer pessoa tem o direito de requisitar informações de
interesse público ao governo, que, por sua vez, tem o dever de ser transparente. Passa a
liberação da informação a ser a regra, e o sigilo, a exceção, se constituindo na quebra de um
paradigma e vindo a melhorar a relação entre o cidadão e a administração pública.
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Também existem outros órgãos que podem facilitar o acesso aos
dados:
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC):
organização independente que trabalha com os dados nacionais, a
partir de temas prioritários;
Sistema de Acompanhamento dos Recursos da Sociedade
(SAGRES): faz parte do Tribunal de Contas. Disponibiliza contas
dos estados e municípios, mas não existe ainda em todos os
estados do Brasil;
Portal da Transparência: pertence à Controladoria Geral
da União (CGU). Fornece dados, embora menos detalhados,
sobre as contas de todos os estados e municípios do País.
Na Bahia, não existe o SAGRES e, por não existir fonte de
informações, foi lançada a campanha “Quem não deve não teme”.
O objetivo era que os grupos de cidadania, além de se articularem,
fossem cobrar da Câmara de Vereadores e da Prefeitura o acesso às
contas públicas e as informações sobre o orçamento. Por exemplo,
as pessoas vivenciam a realidade do município e, quando analisam
as contas, se deparam com uma nota de construção de uma praça,
onde a mesma não existe... Trata-se de uma coleta de dados direta
que, fazendo o cruzamento com a realidade, revela que houve
crime de desvio de recurso público.
Outra fonte para se conseguirem os dados são os
Conselhos Municipais de Políticas Públicas, que têm acesso aos
balancetes do seu setor, da sua secretaria ou dos fundos, de forma
mais detalhada, enquanto que o balancete do município reúne os
dos diferentes setores. Os próprios Conselhos já são mecanismos
de fiscalização direta, nos quais a população deve intervir, e os
conselheiros da sociedade civil, muitas vezes, acumulam prática e
conhecimento sobre o tema e, por essa razão, são parceiros
importantes nas iniciativas de fiscalização.
Mas existem setores que não são claros. E por outro lado,
muitas vezes, conselheiros são constrangidos ou forçados a assinar
a aprovação de contas irregulares ou projetos sem prévia
discussão. Por isso, devemos estar atentos também ao que
acontece nesses espaços.
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Apesar das leis que obrigam a disponibilização desses
documentos num padrão único para o Brasil, elas nem sempre são
aplicadas. Políticos ou funcionários podem dificultar o acesso,
argumentando que “esses documentos são confidenciais”. Assim,
trabalhar com fiscalização de contas públicas exige saber cobrar e
acessar, o que pode ser mais fácil num estado do que em outro.
Na atuação concreta observa-se que existem instituições,
como o Tribunal de Contas, em que parte dos membros é nomeada
por políticos; por conta disso, essas instituições ficam atreladas às
prefeituras para “cuidar de maneira especial” das contas rejeitadas.
Assim, as questões político-partidárias interferem também na
informação sobre as contas públicas. Por isso, a sociedade não deve
confiar cegamente nessas instituições, mas manter-se atenta e
atuante na fiscalização de contas e orçamentos.
Resumindo, as experiências analisadas mostram diversos
caminhos para se conseguirem os dados:
Através de grupos de profissionais e/ou organizações
específicas da sociedade civil que já trabalham com o orçamento
público;
Através dos grupos de base, o que exige capacitação sobre os
seus direitos e também sobre a maneira de cobrar e acessar os
dados;
Através dos Conselhos, que têm um papel de controle social
e que, às vezes, nomeiam uma comissão para analisar as contas em
detalhes.
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ANALISAR OS DADOS E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Uma vez que os dados foram conseguidos, existem
diversas perspectivas para o seu uso. Geralmente, a parte analítica
se faz ao mesmo tempo em que se realizam as oficinas com os
grupos e/ou conselheiros. Às vezes, profissionais e organizações
podem facilitar algumas etapas (busca de dados, sistematização...),
mas é importante contribuir com a formação das pessoas para que
estas adquiram autonomia na análise das contas, e também das
políticas públicas. Nesta fase, é importante construir momentos
de formação que abordem os seguintes conteúdos:
1) como se estrutura e funciona um orçamento;
2) como fazer a fiscalização;
3) como estudar as peças orçamentárias;
4) como elaborar e encaminhar propostas ou emendas.

Analisando a regularidade das contas
A experiência dos Conselhos Gestores de Políticas
Públicas demonstra que, por vezes, a prestação de contas era
apresentada de forma desorganizada, confusa ou pouco
transparente. Nas palavras de um conselheiro, “eles chegavam
com todos os recibos dos diferentes programas
misturados... e o povo ficava doido... e eles dizendo que o
povo não tinha capacidade de analisar recibos... era um
sofrimento!”. Então, a estratégia foi mandar uma convocatória
ao Conselho com antecedência, solicitando a presença do
contador na reunião do Conselho para que ele pudesse explicar as
notas. Com o tempo, observou-se que, na hora da prestação de
contas, os recibos vinham já organizados e, às vezes, com a
presença do contador.
No processo de fiscalização das contas, o exercício
também é analisar as pastas de cada programa e verificar as
despesas que foram realizadas. Por exemplo, se tiver um cheque de
R$ 45 mil e uma nota de R$ 5 mil, tem que procurar o que
aconteceu com o restante do dinheiro. Importante também é
fazermos a fiscalização in loco para comparar o que está nos
documentos com a realidade dos gastos (obras e serviços).
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Analisando a diferença entre orçamento e gastos reais
Nesse momento, os Conselhos também assumem uma posição
importante. Um conselheiro comentou: “Tinha um valor previsto para a
Assistência Social, em relação ao qual a Secretaria conseguiu fazer
economias, mas os conselheiros não aceitaram que o valor que sobrou
fosse remanejado para a compra de um carro”. Assim, é fundamental
observar se os valores previstos foram realmente gastos. Um orçamento
pode ser completamente deformado. A gente já viu casos em que a
Assistência Social perdeu recursos para a Administração; e outros,
como a Educação e a Saúde, que perderam recursos que foram
alocados no gabinete do prefeito para ações assistencialistas...
Mudanças no orçamento podem ser feitas com a aprovação do
Legislativo, o que pode ser fácil quando a maioria está a favor do
Executivo. Ou seja, se a Câmara de Vereadores ou de Deputados for, em
sua maioria, da base aliada do prefeito, governador ou presidente, pode
aprovar remanejamentos dos recursos em casos específicos. É a
chamada suplementação orçamentária, que retira recursos previstos para
um setor e remete a outro. A população deve ficar atenta, porque nem
tudo pode ser modificado depois que o orçamento é aprovado; em
caso de irregularidade, deve-se fazer a denúncia.
A proporção de remanejamento em si não quer dizer muita coisa,
porque depende muito para onde vai o recurso remanejado. No entanto,
esse tipo de análise deve servir de reflexão para os grupos que fiscalizam
o processo orçamentário, pois a alocação dos recursos revela as
prioridades de governo quanto às políticas públicas.

Como fazer denúncias?
Uma das contribuições das entidades que atuam no âmbito do controle social
foi a elaboração de subsídios que mostram de forma didática os caminhos que podem
ser trilhados pelo cidadão/cidadã que queira apresentar uma denúncia diante de uma
irregularidade, do uso indevido do recurso público e/ou do seu desvio. Seguem
algumas dessas publicações:
Controle Popular – Uma publicação da Articulação de Políticas Públicas da
Bahia – www.politicaspublicasbahia.org.br
Introdução ao Controle Social da Saúde Pública Municipal www.centrac.org.br
Em Guarabira, o SEDUP explica que quando foi constatado caso de
irregularidade na aplicação de recursos de um programa, “denunciamos através de
fotos, programas de rádios locais, audiência pública na Câmara de Vereadores, ao
Conselho Tutelar, Conselho de Assistência Social e ao Ministério Público para as
devidas providências legais”.
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Analisando as prioridades políticas
Analisar as contas não é somente realizar o processo da fiscalização
para encontrar irregularidades, desvios, mas, também, fazer uma avaliação
qualitativa das prioridades dos governantes. Este é um processo pedagógico
que se faz com os cidadãos e cidadãs e os grupos organizados da sociedade.
Exige também observar quais são as demandas do município e analisar em
que setores ou ações os responsáveis políticos estão alocando os recursos.
Assim, é possível perceber até que ponto a gestão pública e os investimentos
são realizados visando aos interesses sociais da maioria da população.
Todo o trabalho a partir dos documentos coletados, das
irregularidades e dos remanejamentos observados se faz junto com os
grupos, e com isso chega-se até a análise das políticas públicas.
* Uma primeira opção é trabalhar setor por setor.
Por exemplo, a questão da juventude não constitui um setor em si, e
por isso é necessário buscar as informações: que programas são voltados
para os jovens na educação, na saúde, na cultura, no emprego e renda etc.,
tem que ver como são pensadas as relações entre jovens e adultos e, assim,
desenvolver uma reflexão sobre este tema específico.
Além disso, como o trabalho é realizado, geralmente, com grupos ou
movimentos que têm um interesse especial ou até uma pauta já definida, são
organizadas oficinas temáticas, nas quais é analisado coletivamente o que
está sendo gasto no setor. Fazemos uma leitura mais crítica dos
números, numa forma política: qual é a vontade política? Qual é o
comprometimento do gestor com as pautas da juventude, por
exemplo?
Podem aparecer duas situações:
(a) no orçamento, as demandas da comunidade ou do movimento
foram incluídas. Neste caso, a análise vai aprofundar se as demandas foram
realmente atendidas;
(b) as demandas da comunidade ou do movimento não foram
incorporadas no orçamento. Neste caso, tem que ver como as prioridades
governamentais se refletem no orçamento e como incluir as demandas
sociais no orçamento do próximo ano para garantir a pauta dos
movimentos populares.
Nas duas situações, a análise e a mobilização dos grupos devem
permitir formular propostas para melhorar as políticas públicas do setor,
visando ao ciclo orçamentário seguinte. Neste sentido, deve-se perceber
quais são os momentos mais adequados para analisar e propor.
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* A segunda opção é analisar as políticas de maneira geral, intersetorial.
A separação temática é mais produtiva e pedagógica, mas tem-se que ter
cuidado com as análises setoriais que podem ser fragmentadas. Por isso, é
importante ter uma visão ampla de todo o orçamento.
Na Bahia, são realizados encontros anuais, onde fazemos análise do
conjunto das políticas, às vezes vinculados aos processos de debate político no
Estado. Em 2007 produzimos uma carta ao governo para apresentar as
prioridades do conjunto da sociedade civil, incluindo todos os setores.
Este processo foi publicizado, e fizemos uma audiência pública para
entregar o documento ao governador.
Os Fóruns de Entidades de Guarabira, de Campina Grande e de Lagoa
Seca constituem também espaços na escala municipal onde se discutem os
temas e as políticas de maneira cruzada. Assim, cada pessoa que chega por
conta de um tema específico se inteira dos outros, numa perspectiva
intersetorial.

Algumas conquistas
Na Bahia, com a carta entregue ao governador em 2007, podemos destacar a
criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, único no Estado
presidido pela sociedade civil, e a criação da Política Estadual de Segurança Alimentar
(PESAN). Outra conquista relevante desse processo foi a criação da Superintendência de
Economia Solidária (SESOL) e a implantação dos Centros Públicos de Economia Solidária
(CESOL).
Na Paraíba, por vários anos, tanto no âmbito municipal como estadual, foram
realizadas reuniões temáticas por segmento (agricultores familiares, movimentos ligados
aos direitos das crianças e adolescentes, educadores, movimentos comunitários urbanos,
pastorais sociais), que foram sistematizadas em documentos apresentados no âmbito
executivo (quando as leis orçamentárias estavam sendo formuladas) e no legislativo
(quando as leis estavam sendo discutidas nas audiências públicas). Essas ações, quando não
assimiladas na proposta do Executivo, se efetivaram no legislativo em emendas
orçamentárias que viabilizaram políticas públicas, como a aquisição, por parte do governo,
de sementes crioulas para o Programa de Distribuição de Sementes para Famílias
Agricultoras.
Em Guarabira, o Fórum das Entidades também vem utilizando esses mecanismos
de mobilização e participação popular na proposição, elaboração e execução da política
pública. Como resultado concreto dessas ações, implementamos a Casa da Juventude, a
Casa dos Conselhos Municipais, a Casa de Passagem – para mulheres vítimas de violência –,
convênios com as entidades e movimentos sociais no repasse de recursos públicos para
suas atividades sociais.
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SENSIBILIZAR, DIVULGAR
Uma vez que as informações foram reunidas e analisadas, utilizam-se
diversos meios de comunicação para transmiti-las às comunidades. A
divulgação se faz, geralmente, através de programas de rádio (neste tipo de
espaço é importante ter uma fala bastante qualificada), panfletos e boletins
informativos sem muito texto para facilitar a sua acessibilidade. O importante
é o que passa de boca em boca. As ações neste sentido, usualmente,
provocam reação do poder público – na maioria das vezes, negativa –, mas o
efeito é imediato. Outros meios de difusão são as campanhas (por exemplo,
no dia internacional de combate à corrupção, celebrado em 9 de dezembro) e
eventos formativos como seminários e oficinas temáticas.
As denúncias podem ser feitas no Ministério Público, na Controladoria,
no Tribunal de Contas ou através de Ação Civil Pública. Mas, para ter êxito, as
denúncias devem ser acompanhadas de processos de mobilização. Por
exemplo, quando se trata de um processo de cassação de prefeito, se não
tiver uma mobilização e uma visibilização forte, provavelmente não vai
ser efetivo!
Em termos de influência, observa-se que, analisando diferentes
experiências, é preciso juntar a dimensão legal (introduzir a denúncia perante
os órgãos de controle externo) com a mobilização da sociedade, o que
necessita de um amplo processo de divulgação. Mas, em algumas situações, só a
divulgação já pode gerar efeitos e mudanças nos gestores, sem necessitar ação
judicial.
De qualquer forma, trabalhar com os meios de comunicação é muito
complexo porque vários profissionais das rádios e televisões recebem apoio
financeiro dos governos. É uma luta sem fim trabalhar com a imprensa.
Agora, se deixar de ir, a gente não faz nada! Uma estratégia para enfrentar
essa dificuldade com os meios de comunicação é criar e fortalecer redes de
comunicação e instrumentos de mídia protagonizados pelos próprios
movimentos e entidades. As redes sociais também cumprem um papel
importante.

Nós podemos

mudar
esta

história

!
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TRANSFORMAÇÕES PROVOCADAS
Entre os resultados provocados por todo esse trabalho com
orçamento, identificamos mudanças em diferentes níveis, tanto na
sociedade civil quanto nos entes públicos.

Quanto aos ganhos sociais:
Ampliação do conhecimento sobre os direitos: muitos
cidadãos tomaram consciência desse direito e das
possibilidades do acesso à informação.
Melhoria das políticas públicas. Quem mora em bairros
observa isso, porque o governo investe em elementos mais próximos
das demandas da população: a comunidade já avaliou essa
mudança, no sentido de ver uma rua pavimentada, melhor
infraestrutura de esgoto e saneamento, um posto de saúde com
melhor atendimento e medicamentos suficientes.
Mudanças de comportamento das pessoas e maior capacidade
de denúncia mediante parcerias e trabalhos de formação,
conscientização, mobilização e articulação nos Fóruns locais de
Entidades: as pessoas, quando sentem os seus direitos violados,
têm uma reação, elas lutam e denunciam.

Nas relações entre sociedade civil e poderes públicos:
Senso crítico na comunidade, o que gera maior autonomia:
hoje existem entidades que não precisam mais do apoio das
ONGs, pois discutem e analisam as políticas públicas e os
orçamentos de forma mais autônoma.
Qualificação do diálogo entre sociedade civil e poder público:
os Conselhos Municipais vão para o diálogo com os gestores já
conhecendo o orçamento e conseguem, assim, dialogar com
mais embasamento.
Parceria com órgãos oficiais de controle, como a
Controladoria Geral da União e o Fórum Paraibano de Combate à
Corrupção (FOCCO), e realização de atividades conjuntas, nas quais
se pode demonstrar que as entidades da sociedade civil estão atentas
às ações que esses órgãos realizam e que também conhecem o papel
que eles devem desempenhar para combater a corrupção.
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Quanto ao uso de recursos públicos:
Diminuição de gastos com diárias nos municípios: antes, todo
mundo fazia uso das diárias como uma brecha no orçamento para
melhorar os salários dos gestores.
Algumas melhoras no uso dos recursos da Assistência Social, da Saúde:
para a Assistência Social, havia sempre um planejamento interessante
que não se efetivava na prática; à medida que a gente começou a
mostrar que os recursos estavam sendo desviados pelos próprios
mecanismos do orçamento público, houve mudanças e melhor
aplicação dos recursos.
Maior divulgação das irregularidades: a sociedade tomou conta de
algumas coisas gritantes. Por exemplo, no período de carnaval,
quando acontecem vários eventos religiosos no município, a estrutura
era toda montada em favor de uma única organização religiosa,
homofóbica e que recebia muitos recursos públicos. Muitos grupos
foram denunciar nas rádios. Mas é preciso observar se o poder público está
criando novas estratégias para seguir com suas práticas, ficando dentro da lei,
sem que apareçam irregularidades no orçamento.
Participação qualificada das organizações da sociedade civil com vistas
ao combate à corrupção na gestão pública. Percebe-se uma mudança no
comportamento dos membros dos Conselhos, especialmente de Saúde, que
passaram a apresentar denúncias ao Ministério Público, ao Conselho Regional
de Medicina e aos meios de comunicação sobre irregularidades no
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Campina
Grande, principalmente quanto às condições de funcionamento da
maternidade municipal.
Mudanças significativas na cultura e no entendimento da sociedade
quanto à forma como são gastos os recursos públicos a partir de processos
formativos como cursos e oficinas sobre participação cidadã na gestão local,
além da participação em espaços como Conselhos e Conferências.

Quanto à efetivação do marco legal:
Aplicação da lei 9.840/99, que estabelece normas para as eleições e
dispositivos anticorrupção através da ação de grupos que permitiram o
afastamento e, em alguns casos, a cassação de vários prefeitos.

A Lei 9.840 foi criada em 1999 para combater a compra de votos e o uso da máquina
administrativa durante o período eleitoral. Mas o interessante é que ela foi criada com a força
da população brasileira, que se organizou para coletar mais de um milhão de assinaturas,
tornando a Lei 9.840 a primeira lei de iniciativa popular da história do País.
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Maior fiscalização pelos órgãos de controle: nunca na história foram
noticiadas tantas denúncias na imprensa.
A aprovação da Ficha Limpa foi possível com mobilização e pressão
popular e incorporou-se de tal forma ao ordenamento jurídico eleitoral que
mudou o desenho das eleições realizadas em 2010, ano em que foi sancionada,
impossibilitando a candidatura de “tradicionais” políticos nas várias esferas de
governo. A Lei Ficha Limpa foi responsável por um episódio marcante e
emblemático nos primeiros meses de 2010, dezoito anos depois do
impeachment de um presidente da República. Dessa vez, um governador de
estado (Distrito Federal), acusado de corrupção, era recolhido à cadeia. Na
Paraíba, o governador eleito para o mandato 2006-2010 também foi cassado e
teve o registro de sua candidatura à reeleição negado com base na Lei Ficha
Limpa. Esses dois fatos passam a estabelecer uma nova diretriz na luta pela ética
na política.
Lei Complementar nº. 135/2010, originada de uma Iniciativa Popular de Lei que
impede o político condenado por órgãos colegiados de disputar cargos eletivos. Altera a Lei
Complementar nº. 64/90, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para
incluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do mandato.

Na questão do afastamento de prefeitos, observa-se que vários políticos
(prefeitos, governadores) foram acusados e cassados pelo Judiciário. Toda essa
rede de formação que a gente desenvolve, ao reunir as pessoas com esse
olhar, é um espaço de formação política, um espaço de reflexão que vai
mostrando que esse domínio, esse monopólio é relativo; não é algo
imutável.
É preciso considerar que faz pouco tempo de conquistas. O processo
de democratização é muito recente, e nós exigimos muito.
A partir do exposto, entende-se que participar das decisões
governamentais sugere modificações do ponto de vista de apreender a
participação popular como uma construção coletiva, envolvendo desde a
melhor maneira de aplicar os recursos, como exercer o controle social e criar
mecanismos de distribuição de recursos, sem correr o risco de fazer uma leitura
incorreta das informações. É sabido que não basta criar mecanismos de
participação popular, é necessário criar também mecanismos de capacitação
das pessoas representantes da sociedade civil nos espaços de decisão para que
possam avaliar, fiscalizar e propor medidas/ações de gestão de políticas que
correspondam aos interesses da população. Portanto, o cidadão e a cidadã
envolvidos nesses processos têm que estar capacitados para formular políticas
que beneficiem diversos segmentos e, ao mesmo tempo, aptos a detectar e
denunciar atos que firam os princípios que regem a administração pública.
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Capítulo III

Incidindo
nas políticas públicas

AS MARCAS DE UM PROCESSO HISTÓRICO
Trabalhar a questão do orçamento público não pode ser
desconectado da conjuntura que influi sobre os modelos e as
formas de participação. As experiências do exercício da
participação popular variam muito de um governo para outro, quer
seja municipal, estadual ou federal.
Após a Constituição Federal de 1988, muitos processos se
materializaram através de alianças com o Legislativo, que
constituía o único campo de incidência possível naquele
contexto. Salienta-se que os três poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário), historicamente, no Brasil, estiveram
ligados às elites dominantes e autoritárias, mas, nas duas
últimas décadas, experimentamos a presença no Legislativo
de representantes dos segmentos populares, o que favoreceu
o acesso a informações e a efetivação das ferramentas de
controle social previstas na Constituição Federal.
Em função dos diversos cenários locais ou nacionais, a
atitude de um ou outro poder podia mudar, um dominando mais
ou menos o outro. Isso alterou as relações entre os atores. Com a
chegada de Lula na presidência, em 2003, e diversos governos
estaduais e municipais originariamente do campo democrático
popular, amplia-se o espaço de incidência no Executivo.
No contexto da campanha “Quem não deve não teme”, a
APP avalia que existia uma capacidade de mobilização e de
incidência muito maior nos municípios governados por prefeitos
ligados aos partidos conservadores e liberais do que nas prefeituras
de caráter progressista e popular.
A chegada do PT ao governo gerou muita confusão de
papéis, bem como uma fragmentação progressiva dos movimentos
sociais. Muitas lideranças desses movimentos até chegaram a
afirmar: “Agora sou governo”. Essa afirmação indica a
necessidade de continuarmos aprofundando o entendimento das
diferenças entre o que é governo e o que é sociedade civil na
consolidação do processo democrático.

44

OS TRÊS PODERES, COM ACESSOS BEM
DIFERENCIADOS!
Nesse contexto, é importante analisar como se estabelecem, ou
não, as relações entre as dinâmicas participativas em torno do orçamento
público e os três poderes.

Pequenas mudanças de atitude no poder Executivo
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) diz explicitamente que os
gestores públicos são obrigados a consultar a sociedade amplamente
antes de levar o seu planejamento orçamentário para o Legislativo. Mas,
que município faz isso? Nenhum! Apesar disso, em todas as experiências
aparecem mudanças na atitude dos governantes, sendo mais ou menos
importantes, mais ou menos duradouras. Mas, de qualquer forma, pode
ser afirmado que trabalhar com as contas públicas mexe com os poderes
públicos, principalmente com o poder Executivo.
Em Guarabira, o Fórum de Entidades Populares e Movimentos
Sociais, com o apoio do SEDUP, começou a organizar plenárias do
orçamento público, convidando secretários e o prefeito. Após alguns
anos, o poder Executivo passou a mobilizar suas próprias plenárias para o
orçamento. Essa iniciativa representa uma conquista fruto da ação de
incidência do Fórum. No ano de 2013, a nova gestão que assumiu o
governo criou a experiência municipal de orçamento participativo. Essa
proposta foi elaborada em debate com representantes do Fórum das
Entidades, que, juntos, batizaram a iniciativa com o nome de Orçamento
Participativo Popular (OPP). Um fator relevante para que esse avanço
acontecesse de forma qualificada foi o trabalho de formação e
mobilização para a participação social desenvolvido pelo SEDUP e o
Fórum das Entidades.
Em Campina Grande, depois de um trabalho contínuo sobre
orçamento, o tema tornou-se interesse de todos, e os candidatos a
prefeito tiveram que se posicionar sobre essa questão. Em 1996, foi
iniciada uma experiência de orçamento participativo que, apesar de todos
os seus limites, demonstrou uma preocupação do gestor para dar acesso
público ao orçamento. A partir de então, todos os gestores, com graus
diferenciados de comprometimento, mantiveram essa experiência que
perdura até hoje. No âmbito do governo estadual da Paraíba, temos,
atualmente, a experiência do Orçamento Democrático, processo de
consulta à população sobre as prioridades da gestão pública estadual.
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Na Bahia, no contexto da eleição de Jaques Wagner (PT) para o governo
do Estado, os movimentos sociais criaram espaços de interlocução, buscando
assegurar a incidência nas políticas públicas. No Encontro Anual da APP
(2007), houve a participação da Secretaria de Planejamento do Estado, que
apresentou a metodologia de elaboração do Plano Plurianual 2008-2011
(PPA). As entidades da sociedade civil assumiram a mobilização e articulação
dos processos do PPA estadual participativo nos municípios e nos territórios
de cidadania. Entretanto, ao avaliarmos a implementação do plano aprovado,
observamos que cerca de 90% das propostas da sociedade civil não foram
efetivadas, revelando uma falta de compromisso do governo com as demandas
e prioridades apresentadas pelos setores populares organizados, bem como
uma fragilidade dos movimentos sociais em exercer o controle e
monitoramento das suas proposições de forma sistemática.
Os elementos trazidos pelas três experiências analisadas não são
suficientes para afirmar mudanças profundas do poder Executivo. As novas
atitudes dos governantes aparecem mais como pequenas adequações para
minimizar o impacto da mobilização popular do que efetiva mudança na forma
tradicional de governar.
Neste sentido, tem que considerar a diferença entre participar
como “platéia” ou como “sujeito da história”. A banalização das
conferências de políticas públicas e a desconsideração pela
implementação de suas deliberações por parte do poder Executivo
contribuem para esvaziar de sentido o conceito de participação.
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Apoio do poder Legislativo, mas para quê?
Em Campina Grande, o CENTRAC comenta que, para iniciar
o trabalho sobre orçamento, contou com um aliado na Câmara de
Vereadores que, devido à sua trajetória política comprometida com as
causas populares, queria colocar o seu mandato a serviço da
transparência e do controle popular. O acesso às informações
orçamentárias e as contas municipais eram facilitadas pela ação do
parlamentar, o que permitiu aos movimentos sociais e organizações
populares, a partir dos dados acessados, uma leitura crítica do
orçamento e a realização de ações de pressão para garantir recursos
para as demandas sociais.
O Fórum das Entidades de Guarabira acompanha também as
sessões na Câmara Municipal, sobretudo quando tem votação sobre o
orçamento, para que os projetos não sejam engavetados, e utiliza o
espaço das Tribunas Livres (tempo destinado à fala das instituições
durante as sessões). É um poder de mobilização conquistado a partir
do trabalho nas comunidades. Quando a Câmara de Vereadores é
ocupada por uma parcela da população que sabe o que quer e
que discutiu, nos bairros, quais são as prioridades para o
município, há mais argumentos do que quando se leva o papel
da água ou da luz e pede para o vereador pagar a conta dele.
Atitudes como essa demonstram o nível de conscientização de
alguns representantes do Fórum das Entidades em fazer uso de
mecanismos de participação popular nos espaços do
Legislativo e Executivo.
Essa experiência nos tem mostrado que é importante
desenvolver ações de articulação e mobilização junto aos
sujeitos sociais coletivos e individuais para garantir processos
de informação, qualificação e capacitação desses sujeitos para a
incidência nas políticas públicas. O trabalho realizado de forma
coletiva pelo Fórum das Entidades é também uma ação que tem
fortalecido as instituições e grupos. Essas organizações vêm
aprendendo, na prática, a reconhecer e valorizar o trabalho feito
de forma articulada. E aprendendo a acreditar nos processos de
mudanças e de atitudes, tanto do poder público como da própria
sociedade civil organizada.
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Na experiência da “Quem não deve não teme”, foi
possível perceber situações nas quais o Legislativo funcionou
como um instrumento de pressão para garantir aos grupos de
cidadania o acesso às contas públicas municipais e a
possibilidade de exercer o direito legal de fiscalização. Porém,
em vários relatos feitos pelos agentes sociais envolvidos na
fiscalização das contas nos municípios baianos, é visível a
relação de troca de favores entre o Legislativo e o Executivo.
Vários grupos denunciaram, ao longo dos cinco anos de
implementação da campanha, o comportamento adotado pelo
Legislativo de obstrução do direito democrático de controle
social das contas públicas. Os vereadores, em vez de pressionar
o prefeito para divulgar as contas públicas para a população,
assumem o papel de defensores da gestão e, em muitos casos,
estão diretamente envolvidos nas denúncias de irregularidades
no uso dos recursos públicos. Na maioria dos municípios
fiscalizados pela APP não existe autonomia entre o poder
Legislativo e Executivo.
Nos últimos dez anos, temos sofrido uma rápida e
significativa perda de identidade partidária. Na década passada,
era fácil identificar nos parlamentos municipais, estaduais e
federal a presença dos segmentos conservadores e
progressistas, de esquerda e direita, comprometidos com os
interesses das elites e dos trabalhadores. Hoje essa leitura é
quase impossível, e a relação entre partido e projeto político é
inexistente. A sensação que temos é de que existe um grande
pacto nacional de permanência no poder que aglutina a grande
maioria dos políticos que, no momento, exercem cargos nos
espaços do Legislativo e do Executivo. Isso dificulta
significativamente o avanço do processo democrático no Brasil,
pois a pluralidade ideológica presente no Legislativo era o que
lhe possibilitava, nas duas últimas décadas, um ambiente
facilitador do controle popular.
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A ausência quase total do poder Judiciário
Em Guarabira, o Fórum das Entidades não obteve sucesso em
sua aproximação com o Ministério Público. Algumas ações
apresentadas de interesse da população não deram resultado ou
mesmo não receberam retorno sobre os encaminhamentos dados.
Mesmo a proposta de realização de um seminário sobre o papel do
Ministério Público nunca foi adiante. A aproximação é maior com os
poderes Legislativo e Executivo, embora a partir de muita pressão,
organização e resistência dos movimentos sociais para conseguir
dialogar com os gestores e legisladores.
No início dos anos 2000, na Bahia, a APP conseguiu envolver o
Ministério Público nos processos da campanha “Quem não deve não
teme”, o que demostrou certa abertura. Foram realizadas atividades
com a participação do procurador geral, eventos da campanha
aconteceram na sede do Ministério e foram enviadas petições para
todos os procuradores do Estado, assinadas conjuntamente pela APP
e Ministério Público, solicitando atenção aos procuradores para o
cumprimento da legislação que garante a fiscalização das contas pela
sociedade. Durante os cinco anos da campanha, várias denúncias de
irregularidades em contas municipais chegaram até o Ministério
Público. Porém, depois de acessarem o Ministério Público, os grupos
de cidadania viram sua luta e mobilização serem arquivadas sem
nenhuma resposta efetiva: “mais de dois anos, e até hoje nada!”.
Em relação ao orçamento, o gestor não é obrigado, apenas é
autorizado a fazer o que está na peça orçamentária. Temos uma série
de demandas e de propostas; propostas que são até emendadas,
mas que não são executadas porque não tem nenhum órgão que
possa favorecer essa execução, fazer essa fiscalização!
A desmobilização está relacionada com o fato de que as
entidades fiscalizam contas, encontram irregularidades, denunciam e
fazem representações no Ministério Público. O Ministério Público –
quando se mobiliza – entra com uma ação civil pública, e a questão
morre no Judiciário porque “ele fecha os olhos”. Também os grandes
projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
desembocaram no poder Judiciário em função das numerosas
mobilizações e denúncias. Tudo isso fez com que a APP optasse por
“denunciar o poder Judiciário e pensar ações de controle social sobre o
sistema de justiça”. Como já foi o caso no Maranhão, a APP organizou
um tribunal popular para que “nós possamos julgar o Judiciário”.
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A realização do Tribunal Popular do Judiciário na Bahia foi
motivada justamente por essa percepção da negação e da violação de
direitos promovidas pelo poder Judiciário no Estado. Os órgãos e
instituições do sistema de Justiça não têm assumido efetivamente
suas responsabilidades constitucionais de promover o acesso à
justiça, sobretudo no que se refere às classes populares. O poder
Judiciário vive um contexto político de completa descrença da
população brasileira na instituição.

O Judiciário tem-se mostrado uma das estruturas mais
conservadoras, marcado por uma cultura elitista, ignorando
por completo a dinâmica social e aplicando o Direito ao belsabor de suas influências formais e legalistas.
O Estado brasileiro chegou ao território no qual se
constituiu o Brasil antes do povo e da nação. Foi constituído de
fora (Portugal) para dentro, de cima (Coroa Portuguesa) para
baixo (súditos) e voltado para fora – para produzir e exportar
bens que interessavam a metrópole, em época do capitalismo
mercantilista. O fato de o Brasil ter-se democratizado
politicamente sem mudar suas estruturas socioeconômicas foi
resultado do modo como foi negociada a transição com as
forças que sustentavam o regime militar. Ao avaliarmos a
atuação dos três poderes no atual processo político brasileiro,
percebemos uma ausência de autonomia que compromete a
consolidação do processo democrático, já que não permite o
livre exercício das atribuições de cada instância, bem como a
expressão plural das demandas sociais de uma nação
historicamente desigual.
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ESTRATÉGIAS PARA INCIDIR EM POLÍTICAS
PÚBLICAS
A partir da reflexão da APP apresentada na cartilha Controle
Popular, várias formas de incidência foram destacadas:
a) Fazer as propostas mediante participação em espaços de
incidência, como os Conselhos e as Conferências, que visam
prioritariamente às propostas e formulações de políticas públicas, bem
como a fiscalização dos recursos. Chama-se a atenção para o risco de
manipulação desses espaços, que podem sofrer g rande
influência do poder local, chegando a legitimar as proposições dos
governos.
b) Assegurar o controle social através de mecanismos de
fiscalização ou buscando acessar o sistema de justiça. A questão do
orçamento através de todos os meios que estão sendo apresentados e
analisados neste documento. Os Conselhos e as Conferências, que foram
conquistados pela sociedade civil, são espaços válidos também para a
fiscalização. Mas as suas funções e capacidades de ação dependem da
conjuntura, do contexto político e, mais especificamente, de quem
participa (capacidade técnica e de argumentação, grau de
representatividade, risco de cooptação) e da sua capacidade de articulação.
c) Incidir no Estado por meio da realização de experiências,
projetos-piloto, na perspectiva de uma reflexão crítica sobre políticas
públicas. Um exemplo disso é o trabalho desenvolvido com a Rede de
Educação Semiárido Brasileiro (RESAB), que faz críticas ao sistema de
educação e propõe metodologias e conteúdos mais conectados com a
realidade de vida das pessoas. Neste caso, não existia repasse de recursos
por parte do governo, mas um espaço de reflexão crítica a partir de
experiências com outras referências pedagógicas.
d) Gerir recursos públicos para executar políticas públicas.
Em alguns casos, a iniciativa de políticas públicas pode vir da sociedade
civil e ter nascido por meio de incidência no Estado. Seria o exemplo,
através da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), dos programas
“Um Milhão de Cisternas” e “Uma Terra e Duas Águas”, dos bancos de
sementes comunitários, das Finanças Solidárias, que vieram da sociedade
civil e que se transformaram em políticas públicas governamentais.
Destacam-se as condições muito limitadas para executar esse tipo de
programa, já que o Brasil não possui um marco legal que garanta essa
relação sociedade civil e Estado. Muitas vezes, parece que a
responsabilidade pela execução das políticas públicas é transferida para a
sociedade civil, já que a proposta surgiu de uma iniciativa social. E assim
invertem-se os papéis: o governo se torna o fiscalizador da sociedade
civil.
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e) Fazer pressão por meio de ação direta, confrontos,
ocupações, mobilizações de massa. Geralmente, utiliza-se esse caminho
para efetivar as políticas públicas, como reforma agrária, moradia, acesso à
água, saúde e educação, entre outras. Apesar de todas as dificuldades,
continua sendo uma forma utilizada pela sociedade civil para conseguir a
aplicação de direitos aos cidadãos e ser escutada pelos poderes públicos
(exemplos: mobilizações da ASA, do rio São Francisco, para garantia dos
territórios das comunidades tradicionais...).
f) Realizar campanhas educativas sobre participação e
controle social, a exemplo da campanha de Participação Popular na Gestão
Pública Municipal (SEDUP), que, além do material gráfico informativo,
realiza ações de rua com a população e através do rádio. O Fórum das
Entidades intensificou suas ações através desta e de outras campanhas com
diferentes segmentos sociais do município por meio de oficinas,
participação em programas de rádios, debates em escolas públicas e
privadas, com o intuito de esclarecer à população de que é importante
participar do orçamento público do seu município. A cartilha foi um dos
instrumentos metodológicos utilizados para trabalhar nos processos de
capacitação dos atores sociais e políticos envolvidos.
Vivemos momentos de criminalização dos movimentos populares.
Organizações dos mais diversos segmentos sociais têm sido colocadas sob
suspeita, acusadas de atos ilegais, tanto pelo Estado como pela mídia, que
transmite à opinião pública uma imagem falsa e negativa das organizações
sociais. Além disso, muita burocracia e mudanças nas regras da relação do
Estado com as instituições populares transformaram-se em problemas de
difícil solução. Consequentemente, ações que davam certo, beneficiando
populações com direitos violados, foram suspensas ou estão ameaçadas por
causa das normas dúbias e decisões inadequadas tomadas pelo poder
público nos últimos anos.
Instalou-se, assim, o que se chama de insegurança jurídica. Ou seja,
não há segurança em relação ao que é necessário para o atendimento de
exigências legais para aprovação de convênios e execução das ações das
organizações sociais. Há duas décadas, pelo menos, luta-se pela criação de
um marco regulatório, com legislação e políticas públicas que propiciem
outro tipo de relação entre os movimentos sociais e o poder público. As
organizações sociais lutam pelo reconhecimento de sua contribuição para a
democracia e para o desenvolvimento do País. E é coerente que se explicite a
sua legitimidade e a transparência no acesso a recursos financeiros para dar
continuidade à sua ação de cidadania às populações sujeitas de direito das
políticas públicas. Mas, de qualquer forma, os seis pontos levantados acima
são diferentes caminhos que permitem, de mais perto ou de mais longe, com
mais ou menos reflexão crítica, interferir em projetos, programas e políticas
públicas. Porém, é importante salientar que sem articulação e
mobilização social dentro do cenário acima analisado não é possível
conquistar maiores avanços e mudanças coletivas.
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A ARTICULAÇÃO, A BASE DA INCIDÊNCIA
Todos esses trabalhos buscam alterar, adaptar, repensar as
políticas públicas para que sejam mais justas, respondendo aos interesses
da grande maioria das pessoas. Para conseguir isso, todos estão de acordo
que a articulação entre grupos, entidades e movimentos da sociedade civil
constitui um dos principais ingredientes.
Por meio das experiências analisadas, aparecem diferentes formas
de articulação:
Os fóruns locais, geralmente em escala municipal (como em
Guarabira, Campina Grande, Lagoa Seca). Uma das entidades
integrantes de um fórum destaca que “antes, éramos um pouco isolados,
hoje estamos mais articulados graças ao Fórum, que nos deu essa força;
conseguimos projetos; teve capacitação para que no nosso movimento
tivéssemos nossas próprias pernas”;
As redes estaduais, como a APP na Bahia, que destaca o caráter
estratégico da comunicação entre as entidades da rede, dando-lhes mais
força no seu trabalho local e comum em nível de Estado;
As articulações regionais, em nível de Nordeste. “Busca-se a
articulação nacional, mas em especial no Nordeste, que tem potencial em
termos de organização e mobilização para avançar na participação
popular e no controle”, como no exemplo da Articulação do Semiárido
(ASA), que reúne os estados do Nordeste e mais a região semiárida de
Minas Gerais e que tem garantido a efetivação de políticas públicas de
convivência com o bioma Caatinga;
As articulações nacionais, que se traduzem por campanhas
(Ficha Limpa, Combate à Corrupção, Voto Consciente, Reforma do
Sistema Político etc.) e também por espaços como o Fórum Nacional de
Participação Popular.
A organização da 1ª CONSOCIAL (Conferência Nacional sobre
Transparência e Controle Social) em maio de 2012 – que aconteceu pela
primeira vez no País e foi realizada com a específica finalidade de discutir
os instrumentos e espaços de participação e controle social – é resultado
de todo o trabalho desenvolvido pelas organizações da sociedade civil no
Brasil que demonstraram, através de suas experiências exitosas, a
necessidade do governo de ampliar a sua atuação nesse campo.
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A experiência bem-sucedida da aprovação da Lei Ficha Limpa
teve impacto pedagógico positivo, pois demonstrou que quando a
sociedade se organiza, consegue ser protagonista da história,
promovendo mudanças que parecem impossíveis quando se toma como
base a postura da maioria da elite e dos políticos brasileiros. Essas
experiências demonstram a importância dessas articulações e da
capacidade de influir sobre o governo: assim, o tema do controle social e
da transparência é reconhecido como desafio para a sociedade brasileira.
Mas isso é também o resultado do processo de todas as conferências que
se constituem importantes espaços de avaliação e planejamento das
políticas públicas e, consequentemente, dos seus modos de
implementação e gestão.
Todas essas formas de articulação trazem elementos importantes
para trabalhar as políticas públicas:
a) São espaços de formação, mobilização e articulação, em que
cada um se coloca com suas experiências e reivindicações; esses espaços
permitem fazer uma reflexão a partir da ação de cada entidade,
fortalecendo, assim, o trabalho de cada um;
b) Um estimulando o outro: se algo sai do papel para um
grupo, pode sair para outro;
c) Tornam-se espaços de pressão para interferir no orçamento e
nas políticas: agregam-se às propostas, e tem-se uma luta conjunta;
d) Permitem mobilizar recursos: conseguimos um projeto de
maneira conjunta, e depois cada um organiza seu plano de ação de
acordo às suas necessidades;
e) Amplia a visão de cada um: essa ação articulada permite
alargar o olhar, qualificando as emendas, porque consegue trazer
olhares diferenciados de movimentos que atuam com juventude,
com mulher, com deficiente...
Por meio de todas as articulações, iniciadas em torno do melhor
uso dos recursos públicos, é um novo projeto de sociedade que se
desenha. As experiências mostram as dificuldades, mas também os
passos conseguidos, as lutas e conquistas que permitem afirmar que vale
a pena ousar trabalhar a questão do orçamento público com a perspectiva
de melhorar as políticas públicas. Ao mesmo tempo, esse novo projeto de
sociedade destaca a necessidade premente de revitalizar
movimentos e organizações de base, pois, sem esses alicerces,
nada de sólido se consegue construir.
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Conclusão

Através das distintas experiências de intervenção na
gestão pública aqui expostas, queremos explicitar a nossa
esperança e a nossa crença na força de transformação que as
vivências populares possuem na sua essência.

SOMOS CAPAZES DE TRANSFORMAR A
SOCIEDADE
Acreditamos que a verdadeira transformação acontece a
partir de gestos de solidariedade e de compromisso com a
construção da justiça social e com o empoderamento do povo.
As práticas aqui partilhadas tiveram como protagonistas gente
do povo: indígenas, quilombolas, pescadores, jovens urbanos e
rurais, pequenos agricultores, ambientalistas, mulheres em
situação de vulnerabilidade, lideranças comunitárias, pessoas
com deficiência, idosos, enfim, grupos que foram
historicamente e continuam sendo em certa medida excluídos
dos espaços tradicionais de exercício da política e do poder.

Participação
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UM CONVITE PARA CADA UM INTERVIR
ONDE PUDER
Esperamos que cada experiência aqui relatada constituase numa contribuição para incentivar o cidadão e a cidadã a se
interessar mais pelo controle social e exercer diretamente essa
responsabilidade frente aos atos dos gestores públicos. As
experiências bem-sucedidas, como a aprovação da Lei Ficha
Limpa, tem impactos significativos, demonstrando que quando a
sociedade civil se organiza, consegue ser protagonista da história,
promovendo mudanças que parecem impossíveis quando se
toma como base a postura da maioria da elite e dos políticos
brasileiros.
A disputa social e política no Brasil constitui elemento
fundante para a construção de uma sociedade democrática,
participativa, justa, igualitária e solidária. A nossa história é
fortemente influenciada pelas relações de dominação e
exploração, nas quais os direitos sociais são desigualmente
acessados pelo povo devido à herança nefasta de um sistema
escravocrata e genocida, que trata as populações
economicamente empobrecidas, negras, indígenas, sertanejas,
ribeirinhas, pescadoras como cidadãos e cidadãs de segunda
ordem. Portanto, se nos afastarmos do clamor popular e da
salutar pressão das lutas sociais, não existe possibilidade de
incidência, controle e acesso pleno às políticas públicas e aos
diretos humanos.
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CADA REALIDADE EXIGE CRIATIVIDADE PARA
INTERVIR
Somos uma sociedade plural, e a efetivação da democracia só se
concretizará na medida em que construirmos processos e
metodologias que garantam o respeito a essa diversidade. Um
instrumento de controle social que funciona em um município rural de
pequeno porte não se aplica a uma comunidade quilombola, nem a um
município urbano de grande porte. Na experiência da campanha
“Quem não deve não teme”, podemos vivenciar a dificuldade que
algumas populações de municípios com menos de 20 mil habitantes
enfrentaram para garantir o livre exercício da fiscalização. Várias
lideranças foram ameaçadas ou tiveram suas famílias perseguidas
porque não desistiram de exercer sua livre cidadania.
O Brasil organizou seu sistema político ficando na hegemonia
da democracia representativa. Após longos períodos de ditadura, a luta
social conseguiu garantir que os cidadãos pudessem eleger seus
representantes no Legislativo e no Executivo, porém, mesmo tendo
conseguido incluir na Constituição de 1988 mecanismos importantes
de democracia direta e participativa – como o plebiscito, referendo, as
audiências públicas e os conselhos de políticas públicas –, tivemos
profundas dificuldades de concretizar esses instrumentos, o que
fragilizou significativamente a nossa caminhada em direção à
consolidação da democracia.

QUEREMOS UMA REFORMA POLÍTICA
PROFUNDA
Estamos mobilizados há, pelo menos, uma década para a
realização de uma reforma política que aponte para a mudança das
formas de fazer e pensar a política. Queremos garantir um conjunto de
propostas articuladas da democracia direta, participativa e da
democracia representativa que possibilitem o exercício direto do poder
popular. Defendemos que quando você escolhe seu candidato, não está
transferindo o poder que é seu para o seu representante.
O voto não é uma procuração em branco que você passa na hora
da eleição. O poder continua com o cidadão e a cidadã. Por isso, a
mobilização popular quer definir um conjunto de temas em que o
Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais, as Câmaras Municipais
e o Poder Executivo não tenham poder unilateral de decisão. Estamos
propondo um limite do poder dessas instâncias representativas para
resgatar o poder do povo.
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Anexo

Informações complementares
sobre as experiências

AS EXPERIÊNCIAS DA ARTICULAÇÃO EM
POLÍTICAS PÚBLICAS NA BAHIA
A Articulação em Políticas Públicas no Estado da Bahia (APP)
vem sendo construída desde 2001 por movimentos sociais e
entidades populares que trabalham com políticas públicas no Estado.
A APP tem sido um espaço para troca e potencialização de
experiências de participação popular na formulação, elaboração,
execução e controle de políticas públicas; tem favorecido a reflexão e
o debate sobre essas políticas nos níveis federal, estadual e local, tanto
em linhas gerais quanto específicas; e vem estimulando a discussão
crítica da relação entre sociedade civil e governo.
A APP também viabilizou a proposição e promoção de ações
conjuntas entre entidades e movimentos por causas comuns,
evitando o paralelismo de ações que fragmenta o poder
transformador da participação popular. Durante esse período, a APP
fomentou discussões sobre: orçamento público, território de
identidade, controle social, modelo de desenvolvimento e os
impactos da implementação dos grandes projetos sobre as
comunidades, bem como o controle popular do sistema de justiça.
Com a APP, os movimentos e entidades envolvidos passam a
contar com uma ferramenta para analisar tudo o que liga as políticas
públicas específicas, reunindo melhores condições para construir
uma visão global dos projetos de governo e suas consequências
políticas.

APP – Articulação em Políticas Públicas
Rua Emília Couto, 270B – Brotas – Salvador – BA
CEP 40285-030
Telefone: +55/71/3357-1667
Email: appbahia@gmail.com
www.politicaspublicasbahia.org.br
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O CENTRAC E AS EXPERIÊNCIAS DE
CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, NA
PARAÍBA
Quando surgiu, nos anos 1980, o CENTRAC
desenvolveu atividades de caráter político-educativo e
organizativo, principalmente no âmbito da mobilização,
estruturação e fortalecimento de sindicatos, associações de
bairro e movimentos sociais diversos no município de Campina
Grande e em outros municípios do Estado da Paraíba.
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal,
criam-se espaços de participação da sociedade civil na definição
das políticas públicas nos três níveis de governo. O CENTRAC
estabelece, então, como uma de suas estratégias, a difusão e
popularização dos novos direitos de cidadania, definindo sua
atuação no campo da capacitação popular para intervenção
qualificada nas políticas públicas. Tem como eixo temático e
instrumento de trabalho o Orçamento Público, objetivando
qualificar a intervenção de sujeitos individuais e coletivos nos
espaços de discussão, formulação, avaliação e execução de
políticas públicas. As ações de formação e informação sobre o
acompanhamento e controle da execução orçamentária
resultaram na constituição de fóruns, como o Fórum de
Entidades em defesa da cidadania de Lagoa Seca (1997); o
Fórum Permanente de Controle Social (2004); o Fórum em
defesa do SUS (2012); e o Fórum em defesa das Políticas
Públicas de Campina Grande (2013).
Esses espaços atuam na formulação e no controle do
orçamento municipal, buscando transparência, clareza e
publicidade das informações orçamentárias, defendendo e
facilitando a ampla participação da população na definição e
controle do orçamento público e procurando a reformulação e
democratização do processo orçamentário. Articulam, ainda,
várias ações, como campanhas, seminários, cursos e oficinas,
preparação para as Conferências e acompanhamento do ciclo
orçamentário, sendo orientados e assessorados pelo
CENTRAC.
CENTRAC - Centro de Ação Cultural
Rua Rodrigues Alves, 672 - Prata – Campina Grande – PB
CEP: 58400-550
www.centrac.org.br
Facebook: ongcentrac
Twitter:@centrac
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A EXPERIÊNCIA EM GUARABIRA, NA PARAÍBA
O SEDUP é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos, criada em 1981, como um serviço da Diocese de
Guarabira. Em 1991, tornou-se uma associação autônoma, de
utilidade pública, com atuação no âmbito estadual e municipal,
preservando os mesmos princípios éticos, políticos e educacionais
que permeavam sua atuação. Suas ações são referenciadas pela
educação popular e desenvolvidas junto aos movimentos sociais
populares, sindicais e pastorais do brejo paraibano. Nos últimos anos,
tem atuado na perspectiva do fortalecimento da participação cidadã
nos espaços públicos, com foco na articulação, mobilização e
capacitação dos atores sociais para formulação e controle social das
políticas públicas, no âmbito local.
Firme na missão de promover a defesa dos direitos humanos,
sociais e culturais, bem como colaborar com o empoderamento dos
sujeitos coletivos e individuais, o SEDUP tem insistido no caminho
da educação para a cidadania, com vistas ao regaste da justiça social e
à transformação para uma sociedade solidária e com justiça social. O
SEDUP atua com atores sociais coletivos organizados nos grupos,
nas entidades e movimentos sociais populares da região do brejo,
institucionalizados ou não, a exemplo das associações de moradores e
de trabalhadores rurais ou urbanos, grupos de jovens, grupos de
mulheres, sindicatos, pastorais sociais e organizações não
governamentais. As linhas de ação do SEDUP são:






Educação para a cidadania;
Assessoria política e pedagógica aos movimentos sociais
populares;
Formação e capacitação de lideranças populares;
Mobilização da sociedade civil para o controle social e políticas
públicas;
Formação para educadores em educação formal e não formal.
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O Fórum das Entidades Populares e Movimentos Sociais de
Guarabira é um espaço coletivo de discussão, formação e informação e de
articulação de experiências e práticas de organizações populares. Por isso,
priorizamos momentos de formação/capacitação por meio de estudos,
oficinas e seminários temáticos de acordo com a necessidade de
aprendizagem e entendimento do grupo. Sua finalidade é ter uma
intervenção mais qualificada e propositiva através das discussões das
políticas públicas com foco no orçamento público, a exemplo da Oficina
de Fiscalização das Contas Públicas e outras ações de caráter formativo e
informativo, como reuniões sistemáticas das comissões temáticas e do
fórum. Com isso, consideramos esses momentos importantes para
fortalecer as lutas e reivindicações da sociedade mediante a participação
cidadã na gestão pública do município.
Atualmente, o Fórum das Entidades Populares e Movimentos
Sociais de Guarabira tem a composição de 16 entidades, envolvendo
atores sociais como: jovens, pessoas com deficiência, idosos, lideranças
comunitárias, trabalhadores rurais e urbanos, entre outros.

SEDUP - Serviço de Educação Popular
Praça Monsenhor Walfredo Leal, 74 – Centro - Guarabira - PB
CEP: 58200-000 –
Tel/fax: +55/83/3271-1231
Email: seduppb@gmail.com
www.sedupcomunica.blogspot.com
www.facebook.com/sedup.guarabira
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Será que os orçamentos públicos são acessíveis aos
cidadãos? Como intervir e analisar as contas públicas,
já que são o espelho das nossas políticas públicas?
Várias experiências da Bahia e da Paraíba se
encontraram para intercambiar e analisar como
conseguiram incidir em municípios e estados do
Nordeste brasileiro através do acesso a dados e sua
análise, do controle social e da mobilização popular.

Realização

Apoio

