
 

 

 

RELATÓRIO DO CONSELHEIRO FERNANDO SANTANA, APÓS VISTAS  AO 

PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DO 

TAMBÉM ILMO. CONSELHEIRO VEREADOR BRÁULIO LARA.  

 

ITEM 4.2. Moção Conselheiro Fernando Santana - Ofício Paridade de 

Conselho. Pedido de vistas: Bráulio Lara - 2º Pedido de vistas:Fernando 

Santana. 

REF: OFÍCIO 183/2022. 

Parecer do Procurador Geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte 

PROLEG: /2022 

 

DOS FATOS: 

A discussão da PARIDADE entre a Sociedade Civil e o Poder Público na 

composição deste conselho deu-se por ocasião da realização da IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, de BH,  realizada no ano de 2014, quando foi 

aprovada por maioria, incluindo o próprio executivo. 

Após quase 5 anos  de tramitação na Câmara Municipal, sem alteração dessa 

condição, em uma última versão foi alterada a composição, sem que fosse 

incluido, anteriormente, o tema, nas dezenas de audiências realizadas naquela 

casa, com a população, com o propósito de aperfeiçoamento do texto 

encaminhado pelo poder executivo, originado na referida conferência. Surgiram, 

durante os anos de tramitação na Câmara, diversas emendas e em nenhuma a 

alteração foi posta em discussão, inclusive uma das últimas versões foi conferida 

em sua integralidade pelo Ministério Público de Minas Gerais, não indicando 

divergência nesse ponto. 

O equilíbrio de força entre as representações foi exposto, desde o início, como 

princípio importante para a segurança dos debates, legitimidade  das 

deliberações geradas dos fóruns de participação da sociedade civil, com os 

poderes públicos, como agentes fiscalizadores e contribuidores das politicas 

públicas,  prescritos na constituição federal de 1988, em especial em seu artigo 

29,XII, e na própria lei orgânica do Município de Belo Horizonte, que garante a 

participação popular nos atos de gestão administrativa, o que se pode observar 

dos arts, 18, 20,I e, explicitamente, sobre o tema da participação em seu artigo 

24: 

 

 



 

 

 

“Art. 24 O Poder Público garantirá a participação da sociedade civil na 

elaboração do plano diretor, do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual.” (grifo nosso) 

 

Se não houve possibilidade de manifestação da sociedade civil na alteração da 

composição deste Conselho em relação ao deliberado na IV Conferência 

Municipal de Politica Urbana de 2014, não foi garantida à Sociedade Civil o 

direito determinado nesse artigo que compõe a própria lei orgânica do Município.  

O Estatuto da Cidade, lei 10.257 de 10/07/2001,que dispõe sobre o plano diretor 

também nos traz: 

“ Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;” (Grifos nossos) 

Em órgãos deliberativos, como o COMPUR,  suas decisões equivalem a atos 

administrativos e devem observar os ditâmes do art 37 da Constituição Federal, 

que dispõe: 

 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência." (Grifo nosso)  

Se a sociedade civil não tiver condições de fazer-se ouvida nestes fóruns, por 

não ter como compor uma maioria democrática nos assuntos que são de seu 

interesse, resultará em poucas possibilidades de concretização dos avanços 

obtidos pela constituição cidadã de 1988, pelo referido Estatuto da Cidade,  pois 

o Poder Executivo já possui suas próprias competências, instâncias e 

deliberações prescritas em lei, assim como os parlamentares municipais. 

 

 



 

 

Nesse sentido a lei orgânica do Municipio garante a participação da sociedade 

civil nos diversos segmentos públicos e podemos observar o que diz sobre as 

políticas urbanas: 

 

“ CAPÍTULO XI 

DA POLÍTICA URBANA 

Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 184 O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a garantia 

do bem-estar de sua população e o cumprimento da função social da 

propriedade, objetivos da política urbana executada pelo Poder Público, 

serão assegurados mediante: 

I - formulação e execução do planejamento urbano; 

... 

IV - participação da sociedade civil no planejamento e no controle da 

execução de programas que lhe forem pertinentes.” (grifo nosso) 

Os Conselhos criados são instâncias cujo objetivo é fazer com que a sociedade 

civil possa intervir nos assuntos de seu interesse, tais como, sugerir políticas 

públicas de organização e desenvolvimento urbanístico e outros, o que podemos 

também aduzir do próprio regimento interno deste Conselho. 

Ao trazer este assunto para discussão nesta mesa, o objetivo foi mostrar a 

importância de cada conselheiro e o seu quantitativo dentro deste 

importantíssimo fórum. A responsabilidade das decisões tomadas  recae sobre 

o todo, assim, uma vez definidas, as decisões poderão ser questionadas 

juridicamente inclusive, tal a importância de cada ato deliberado. 

Fica evidente que se  o próprio Conselho não priorizar e valorizar as decisões 

aqui  emanadas de forma democrática, o que deve sempre promover,  servirá 

apenas para  chancelar decisões já definidas por uma maioria antecipadamente 

constituida por um único órgão ou entidade. Assim, colocando sempre em risco 

a não composição de idéias, aprimoramentos ou construções de soluções com 

visões diversas e ponderadas. 

A busca pelas decisões democráticas deve ser a tônica em qualquer Conselho 

para o fortalecimento das instituições, a valorização da participação dos 

segmentos da sociedade, técnicos e representantes do povo. 

 



 

 

 

DO PARECER DA CÂMARA 

O parecer aponta com propriedade, com pequena ressalva à frente,  a mesma 

preocupação que tinhamos desde experiências anteriores à 2014 até a presente 

data, ou seja, com a importância, a relevância e ampliação da participação 

popular na construção das políticas públicas, cuja proposição está no objeto do 

regulamento deste Conselho. Portanto, vejamos o que dissem, os vereadores, 

através de seu procurador:    

... 

“  

“ 

A nosso ver seria a paridade entre o “Poder Público e a Sociedade Civil”, já que 

consta, no relatório produzido pela Câmara,  a intenção da manutenção da 

presença dos nobres parlamentares no Conselho. 

Em seguida frisamos, o que já mencionamos em pronunciamentos anteriores, 

que não tínhamos em mente a exclusão da “participação da representação da 

Câmara no Conselho”, pois para nós, os membros daquela casa  compõem o 

PODER PÚBLICO. Na formação do ESTADO há divisão dos poderes para 

realização de suas funções, em  Executivo, Legislativo e Judiciário, de acordo 

com a  lei maior, então, desse os parlamentares municipais fazem parte.  

A colocação da possibilidade de exclusão do legislativo, por 

inconstitucionalidade, foi posta pela DILU, órgão do próprio executivo, em 

resposta à moção apresentada para apreciação do tema pelos conselheiros. Se 

há real ilegalidade por oposição a lei superior também não poderemos deixar de 

observá-la, apesar do nosso entendimento inicial. Acreditamos que o próprio  

legislativo não deverá se opôr, pois são confiados por nós, cidadãos e cidadãs, 

a produzirem leis constitucionais e na melhor forma.. 

Há ainda entendimento de que, pela independência dos Poderes da República, 

no exercício  de suas funções de fiscalização, uns sobre os outros, previstas na 

constituição federal, não possibilitaria a participação do legislativo em órgão do 

executivo, pois quem fiscaliza não poderia participar do ato decisório emanado 

pelo outro poder. O que não inibiria, a convite, as suas participações nas diversas 



discussões, contribuindo pelo avanço e aprimoramento das várias políticas 

públicas. 

“   

” 

CONCLUSÃO: 

 

A importância da Paridade para o fortalecimento dos Conselhos, as  legitimações 

de suas decisões e aumento da participação popular é fator prepoderante  e que 

deveria ser levado em consideração pelos ilustrissímos conselheiros e 

conselheiras, uma vez que se verificarmos Conselhos Federais, como do Idoso, 

da Criança e Adolecente, como exemplos, são Paritários. 

No nosso caso existem formas de corrigir tal “irregularidade”, já para esse 

mandato, se exercida a vontade pelo Poder Executivo, através de menor número 

de membros seus indicados,   advindo do entendimento da decisão da IV 

Conferência e não observada pela lei, ou de outro modo através do que foi 

sugerido pelo legislativo, alteração da lei, especificamente e tão somente neste 

item, para estabelecer a paridade entre sociedade civil e poder público. 

Assim,  fica a cargo dos competentes membros deste Conselheiro Municipal de 

Politica Urbana indicarem o adequado encaminhamento do tema ou solicitar a 

Dilu e ao Procurador Geral do Município,  os quais nos assessoram, 

manifestação indicando os trâmites e tomando as ações que levem a obtenção 

do resultado requerido da Paridade em sua composição, entre a Sociedade Civil 

e PODER PÚBLICO.   

 

Belo Horizonte, 27 de Junho de 2022 

 

Fernando Santana 

Conselheiro Titular – Segmento Associações de Moradores 

AMBB – Associação de Moradores do B. Belvedere 

 


