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Assembléia Legislativa debate Orçamento Participativo 
 
O Seminário Orçamento Participativo, Controle Social do Estado e Participação Cidadã que 
aconteceu no dia 6 de novembro na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, reuniu 
representantes de 55 cidades do Estado e mais de 350 pessoas. 
 
O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT), membro do Fórum Paulista de Participação Popular, 
disse que o Controle Social do Estado e o Orçamento Participativo devem andar juntos. "Através 
do Orçamento Participativo a população pode ajudar a definir os gastos com o dinheiro público. E 
fazendo o controle social a comunidade pode saber se o que foi definido no Orçamento 
Participativo está sendo cumprido ou não pelo governo." 
 
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT), disse que a 
comunidade precisa estar envolvida nas ações do governo para que possam defendê-las. "Não 
adianta criar o Programa Médico da Família, por exemplo, é preciso que as pessoas se sintam 
responsáveis pelo Programa. Fazer por fazer qualquer um faz", afirmou. 
 
Para o presidente Nacional do PT, José Dirceu, faz bem para o cidadão fiscalizar e cobrar cada 
administração da sua cidade. "O cidadão precisa ser um agente fiscalizador das ações do 
governo, pois afinal de contas é ele quem paga os impostos." 
 
Aloízio Mercadante, deputado federal (PT-SP) disse que o orçamento da união tem sido mal 
conduzido, pois a participação do Congresso Nacional não chega a 4%. Além disso, o deputado 
quer que seja colocado em prática a Carta de Responsabilidade Econômico Social. "É preciso que 
os ministros prestem contas  à população do que foi ou não cumprido na Lei Orçamentária." 
 
Também participaram do seminário Austragesilo Ferreira de Melo, assessor técnico do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (INESC), Celso Daniel, prefeito da cidade de Santo André, Edson 
Antonio da Silva, prefeito de Araraquara, Isalene Tiene, prefeita de Campinas, Francisco Oliveira, 
do Instituto Polis, Maria Vitória Benevides, pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), os 
deputados estaduais Hamilton Pereira e Carlinhos Almeida. 
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Sempre Presente 


