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RESUMO 
 
Este artigo analisa as demandas apresentadas na 5ª 
Conferência Estadual das Cidades do Pará referente à 
implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, referentes as políticas de habitação, saneamento, 
transporte e mobilidade urbana e desenvolvimento territorial. 
Bem como, apresenta a trajetória histórica da participação no 
processo de garantia de direitos, enquanto direito em lei, e o 
fortalecimento da participação nos espaços de deliberação das 
políticas públicas. Os espaços deliberativos, a exemplo da 
conferência das cidades, se tornam possíveis a partir de lutas 
travadas há décadas pela sociedade civil organizada, por 
espaços em que a população discuta e fiscalize políticas 
públicas.  
 
Palavras-chave: Participação. Controle Social. Conferência 
das Cidades. 
 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the demands presented at the 5th 
Conference of the State of Pará cities on the implementation of 
the National System of Urban Development, regarding housing 
policies, sanitation, transport and urban mobility and territorial 
development. And presents the historical trajectory of 
participation in the rights assurance process, while right in law, 
and the strengthening of participation in public policy decision 
spaces. The deliberative spaces, such as the cities conference, 
become possible from struggles for decades by organized civil 
society, spaces where people discuss and enforce public 
policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço urbano é construído a partir das lutas de classes (de interesses 

antagônicos entre frações de classe dominantes e dominadas), onde se constitui sujeito da 

história por expressar as mais agudas necessidades dos seres humanos no contexto do 

sistema capitalista. E o Estado é o responsável pela reprodução geral da dinâmica 

capitalista, mediando tanto à reprodução do capital e do trabalho. 

A Política Nacional Urbana (PNU) tem sido bandeira de luta dos movimentos 

sociais que vem alcançando várias conquistas nos últimos anos, tais como: a inserção da 

questão urbana na Constituição Federal de 1988, art. 181 e 182, a Lei Federal n° 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade - e a Medida Provisória n° 2.220/2001, que dispõe sobre 

a concessão especial de uso para fins de moradia.  

A aprovação do Estatuto das Cidades (2001), trouxe a obrigatoriedade da 

construção dos Planos Diretos dos municípios para trazer as particularidades de cada região 

na construção da política urbana. Também houve a institucionalização do marco regulatório 

das políticas nacionais de Habitação de Interesse Social (Lei n° 11.124/2005); a Lei de 

Saneamento Ambiental (Lei n° 11.445/2007); de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010); e 

de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012). O Ministério das Cidades criado em 2003 é a 

instituição que contém essas políticas (habitação, saneamento básico, transporte e 

mobilidade e regularização fundiária). 

Para a consolidação da PNU foram realizadas quatro Conferências Nacionais 

das Cidades: na primeira (2003) ocorreu a criação dos Conselhos das Cidades; na segunda 

(2005) foram definidas propostas para as Políticas Metropolitanas, a Gestão Democrática 

das Políticas Urbanas e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); na 

terceira (2007) foram definidas orientações para o Plano Nacional de Habitação e a Política 

Nacional de Saneamento, além de diretrizes para as políticas de Mobilidade, Acessibilidade 

e Transporte e Conflitos Fundiários Urbanos; na quarta (2010), realizou-se um balanço de 

avanços e desafios da política urbana e houve um direcionamento para a implementação 

dos Conselhos das Cidades. E a quinta (2013) avançou-se na construção da Política e do 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como, indicou ao Ministério das 

Cidades as prioridades de atuação.  

Neste sentido este artigo irá discutir a trajetória dos marcos regulatórios que tem 

sua ampliação na participação e reivindicações dos movimentos sociais. Na primeira seção 
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apresenta-se o debate sobre a gestão democrática da cidade na passagem do Estado 

Ditatorial para o Estado Democrático de Direito; na segunda seção far-se-á um breve 

contexto histórico sobre a participação e o controle social tendo como marco regulatório a 

Constituição Federal de 1988; e no último momento apresenta-se as demandas recorrentes 

da 5ª Conferência Estadual das cidades do Pará enquanto deliberação para a 

implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). 

 

2. TEORIA GERAL DO ESTADO MODERNO: CONTRADIÇÃO DO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A gestão democrática refere-se a uma sociedade que “[...] institui direitos e que 

essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social 

realiza-se como luta social e, politicamente, como um contra-poder social que determina, 

dirige, controla, limita e modifica a ação estatal e o poder dos governantes.” (CHAUÍ, 2005. 

p. 25). Ou seja, a instituição social o Estado deveria deter sua ação voltada para a 

coletividade (sociedade), porém, isto vem se legitimando somente com a luta da sociedade 

na busca desses direitos constitucionalizados. 

Nesse sentido que trataremos nesta seção dos avanços ocasionados pela 

passagem do Estado Ditatorial para o Estado Democrático de Direito, de forma a 

entendemos os limites que o modo de produção o capitalismo trás para a ação deste 

Estado. 

O Estado no período da ditadura militar (1964-1985) se configurou com o 

cerceamento da liberdade (que desmobiliza a sociedade civil organizada) e, é direcionada 

com um poder autoritário: 

 

Com o término do assim chamado pacto populista de classes, o golpe de 1964 
representou a emergência de um poder autoritário que, ao controlar e reprimir as 
organizações populares, transformou a metrópole num locus, mais do que nunca, 
ditado pela lógica do lucro, investindo massivamente para acelerar a acumulação do 
capital e privilegiando os estratos mais ricos da população (grifo dos autores) 
(KOWARICK; BONDUKI, 1988, p.148). 

 

Este período intensificou grandes mazelas para o Brasil, como o aumento do 

desemprego e do subemprego e, um padrão precário de vida para a maioria da população 

devido à exclusão social gerada pela coerção (uso da força para manutenção da ordem 

social) e a centralização do poder. Nesse sentido, entende-se que o “agravamento da falta 

de condições de infra-estrutura urbana” e da “ausência ou repressão de espaços já 
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tradicionais de participação popular” (GOHN, 1991, p.33) tencionou a mobilização do 

movimento social “na luta mais geral contra o regime militar, marcando a presença popular 

na oposição política” (KOWARICK; BONDUKI, 1988, p.157-158). 

O processo de democratização do Brasil teve como sujeito principal os 

movimentos sociais, com articulação de um grupo social heterogêneo que incluía a 

academia, os sindicatos, as organizações não-governamentais, entre outros, que unificaram 

a luta em prol da cidadania. O marco desta passagem é a proclamação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, que entre seus fundamentos está à cidadania fundada na 

participação popular.  

Assim, o processo de luta pela democracia surge da necessidade de respostas 

do Estado às mazelas que se intensificaram com o regime militar. Nas palavras de Coutinho 

(2000, p. 23) “[...] as múltiplas objetivações que formam a democracia moderna surge como 

resposta, dadas em determinado nível concreto do processo de socialização do trabalho, ao 

desenvolvimento correspondente dos carecimentos de socialização da participação 

política.”. 

O Estado democrático, neste sentindo, amplia a participação da sociedade civil 

na gestão das cidades, passando a ter espaços em que a sociedade pode influir nas 

decisões da coisa pública. “O modelo democrático, [...], deve ser capaz de ampliar os 

espaços democráticos a toda a sociedade, centrando-se substancialmente na consolidação 

de espaços participativos, de espaços deliberativos, em que a transparência seja condição 

necessária para o exercício do poder público” (DIAS, 2010, p.168). Mediante este contexto 

temos que “[...] o papel do Estado [...], na atualidade, deve assumir posição de regulador, 

tomando ações positivas por meio de planejamento, por meio de políticas públicas, por meio 

da consecução dos direitos fundamentais.” (DIAS, 2010, p.159). 

Não podemos deixar de pontuar que o Estado, conforme a teoria marxista, é 

uma construção histórica da sociedade; e “[...] um fenômeno original e histórico de 

dominação [de classe]. [...], nasce das necessidades do capitalismo ascendente [...].” 

(STRECK e MORAIS, 2003, p. 30, grifo nosso). E no que se refere a origem do Estado 

Moderno, segundo o conceito jusnaturalista, foi formado para proteger os indivíduos (lê-se 

propriedade privada), no qual é legitimado o uso da força.  

 

[...] o Estado moderno expressa as condições do contexto histórico que lhe deu 
origem, uma sociedade marcada pelo potencial humanizador da liberdade individual, 
da razão como guia para a ação humana e, ao mesmo tempo, dilacerada pela luta 
de classes e pelo antagonismo entre interesses privados, individuais, expressos na 
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legitimidade da propriedade privada, e os interesses coletivos, a defesa da ordem 
legal e da ideia de justiça (COSTA, 2006, p. 28). 

 

Deste modo, entendemos que “[...] ‘... a Teoria Geral do Estado está, 

intimamente ligada à história do Estado Moderno. Sociologicamente, é a explicação e o 

comentário desse Estado. Sua base empírica é o Estado Moderno”. (STRECK e MORAIS, 

2003, p. 19). Este que apresenta três características bem demarcadas na modernidade, 

segundo Streck e Morais (2003, p. 24-25), primeiro a autonomia deste Estado, segundo, é 

pela primeira vez diferenciado o Estado da sociedade civil, e terceiro, “existe uma 

identificação absoluta entre o estado e o monarca, o qual representa a soberania estatal.”. 

O Estado Democrático de Direito, por sua vez, é a contradição, pois, ao mesmo 

tempo está subentendido a “[...] relação entre Estado e o povo, como forma de legitimação 

do poder político, como forma de concretização da liberdade e da igualdade.” (DIAS, 2010, 

p.172-173); também apresenta-se um Estado que por ação ou omissão “favorece” as 

desigualdades na lógica do Capital. 

Para tanto, são legítimos os mecanismos de participação popular para frear o 

avanço das desigualdades, porém mesmos esses estando previsto da Carta Magna é 

necessário a ação do Estado para efetivação desses espaços, como refere Dias (2010, 

p.199): “[...] mecanismos participativos como forma de religar o cidadão à sociedade política, 

às questões da comunidade. [...] depende da atuação estatal para construir, para forjar 

espaços deliberativos”. E assim destacamos a ampliação da participação da sociedade civil 

na decisão pública através dos espaços das conferências, como será detalhada na próxima 

seção. 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: BREVE RESGATE HISTÓRICO 

 

A Constituição Federal de 1988, como citado anteriormente, foi um marco para a 

sociedade brasileira, pois permitiu que um conjunto de direitos sociais fosse reconhecido em 

lei, após um conflituoso processo de mobilizações políticas e sociais que marcaram as 

décadas de 1970 e 1980. A Constituição instituiu assim a participação social no processo de 

decisão e implementação de políticas públicas junto ao Estado. Esse processo de 

participação deve se dar em meio a descentralização administrativa propiciando: 
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[...] a participação direta dos representantes dos setores da população interessados, 
especialmente em nível municipal, mais sensível aos problemas da comunidade. 
Nesse ponto, a Constituição inovou, distribuindo competências entre União, Estados, 
Distrito Federal e municípios. [...]. (SIMÕES, 2008, p. 109).           

    

Ainda conforme o autor, a descentralização administrativa possibilitou o aumento 

da participação social no campo das políticas sociais públicas, de forma a assegurar o 

caráter democrático das decisões nesse campo, assim como de assegurar os direitos da 

população por meio dessas políticas. 

Tendo isso em vista, é importante ressaltar que a participação no processo de 

garantia de direitos, trilhou um longo e conturbado caminho para que fosse assegurada, 

enquanto direito em lei, dando margem para o fortalecimento dessa participação nos 

espaços de deliberação das políticas públicas, a partir do processo de descentralização 

administrativa, podendo se desdobrar em diferentes tipos, além de poder ser exercida por 

instituições representantes da população. 

Mas, em se tratando de participação, qual o seu significado? Como a 

participação influencia a vida das pessoas? Segundo Bordenave (1983, p. 21) “A palavra 

participação vem da palavra parte”. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte. 

Significando que não basta apenas estar em um grupo, tem que ter o sentimento de 

pertencimento a este mesmo grupo.  

Neste sentido, democracia é “[...], um regime no qual todos os cidadãos adultos 

têm direitos políticos [...]” (BOBBIO, 2000, p. 57). Ou seja, como uma das formas de governo 

em que pode ser exercido o poder político pelo povo. 

Todavia, existe outro aspecto da democracia, a democracia participativa ou 

direta, a qual possibilita a participação da sociedade civil organizada na discussão, decisão 

e fiscalização de políticas públicas nos espaços de deliberação das demandas 

governamentais. Bobbio (2007, p. 154) trabalha a democracia direta como sendo “[...] todas 

as formas de participação no poder, que não se resolvem numa ou noutra forma de 

representação (nem a representação dos interesses gerais ou política, nem a representação 

dos interesses particulares ou orgânica [...]”. O autor pondera ainda que este tipo de 

democracia não existe por si só, o que existe são formas de desenvolvimento para alcançá-

la dentro do sistema representativo. 

O autor, desta maneira, assevera que “[...] democracia representativa e 

democracia direta não são dois sistemas alternativos (no sentido de que onde existe uma 

não pode existir a outra), mas são dois sistemas que se podem integrar reciprocamente [...]” 

(Idem, p. 65).  
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Partindo da discussão sobre democracia representativa e democracia 

participativa Nogueira (2004 p. 302) enfatiza que a participação: 

 

[...] pode assumir diversas formas e intensidades. Deste modo parece-nos escuso 
falar de participação como sendo algo único e preciso. Podemos falar em termos de 
participação individual ou coletiva, ativa ou passiva, eventual ou organizada, ou 
ainda orientada para uma “conscientização” ou para organização em defesa ou luta 
por direitos entendidos como justos. 

 

 Segundo o autor a participação política é uma das mais importantes, pois 

objetiva alcançar e ampliar sua atuação para setores que abranjam a coletividade, assim, 

repercutindo e influenciando na organização estatal.  “Ela é, assim, uma prática ético 

política, que tem a ver tanto com a questão do poder e da dominação quanto com a questão 

do consenso e da hegemonia, tanto com a força quanto com o consentimento, [...]” 

(NOGUEIRA, 2004, p. 133). É esta participação que possibilita aos cidadãos organizados 

em forma de instituições da sociedade civil deliberarem e fiscalizarem a atuação dos 

gestores de políticas públicas, assim como explicitarem as demandas sociais mais e menos 

urgentes que requerem políticas mais abrangentes em espaços organizados por leis  neste 

processo. 

 
[...] numa sociedade regida mais pelos sistemas de interesses que pelos de 
solidariedade, com uma marcada estratificação sócio-econômica, na qual umas 
classes exploram outras, a participação será sempre uma guerra a ser travada para 
vencer a resistência dos detentores de privilégios Bordenave (1983, p. 42). 

 

Para o enfrentamento desses desafios, portanto, por meio da organização da 

população em instituições da sociedade civil o sistema democrático possibilita a abertura de 

espaços para que a população, a partir de seus representantes, possa discutir, deliberar e 

fiscalizar políticas públicas. Dentre esses espaços podem ser destacados: Orçamento 

Participativo, Fóruns, Conferências, Conselhos, dentre outros. 

Sendo que essa participação, além de necessária para a elaboração dessas 

políticas, é também necessária para a efetivação das mesmas, na medida em que os 

representantes da população, nos espaços onde são discutidas e elaboradas essas 

propostas, tenham a possibilidade de fiscalizar as ações que ajudaram a elaborar, mas que 

o Estado – Poder Executivo – tem o papel de efetivar enquanto planejamento. 

Essa fiscalização ou acompanhamento, também denominado controle social, 

como expõe Campos (2006) é o conjunto (monitoramento, fiscalização e avaliação) das 

ações desenvolvidas nos canais de participação como os conselhos, que serão melhor 
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trabalhados a seguir. É também, “[...] a influência que a sociedade civil exerce na formação 

da agenda governamental [...]” (p. 110), de forma que as ações governamentais tornem-se 

transparentes, fortalecendo assim a expansão e o aprofundamento da democracia e, 

consequentemente, democratizar o acesso a bens e serviços à população, para que esta 

possa se reproduzir socialmente, e incluir, cada vez mais, diversos atores sociais coletivos e 

organizados no campo de negociações que conformam a agenda pública.    

Segundo Silva (2002), no Brasil a palavra controle social tem sentido de 

dominação, por isso, pode ser entendido como um inconveniente e confundido com 

burocratização em sentido negativo, isto é, dificuldade no que diz respeito aos processos de 

administração pública, contudo, o controle é imprescindível nesse tipo de administração, 

desde que os recursos sejam públicos e comprometidos com interesses e objetivos de toda 

uma nação. Sendo que, quando se une a palavra controle ao termo “social” tem-se o 

controle social, ou seja, um controle de origem no social ou na sociedade. 

Com base no autor, o controle social exercido sobre a gestão pública deve ser 

baseado em uma cidadania ativa, isto é, a sociedade deve apresentar o exercício efetivo de 

suas ações, ou na construção dessa cidadania, a partir da qual a ação da sociedade dará 

acesso a uma inserção social capaz de garantir o cumprimento de programas de governo, e, 

por conseguinte, viabilizar políticas e projetos sociais de interesse da população. 

Desta maneira, o campo onde são discutidas as políticas sociais mostra-se como 

um espaço de contradições, pois por meio delas o Estado direciona ações para e na 

sociedade, ao mesmo tempo que cria mecanismos para amenizar os conflitos sociais por 

meio da viabilização de algumas de suas demandas.  

 

4. CONTROLE SOCIAL E GESTÃO DAS CIDADE: 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS 

CIDADES PARÁ 

 

A Conferência da Cidade é um espaço de debate e de pactuação política entre o 

Poder Público e a sociedade civil sobre o desenvolvimento urbano, propiciando a 

participação da sociedade na elaboração, controle social e avaliação das políticas públicas e 

de sua implementação, com a criação de Conselhos e Fundos. No entanto, esses espaços 

não se dão de maneira homogênea. 
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O Governo do Estado do Pará em conjunto com a Sociedade Civil convocaram5 

a 5ª Conferência Estadual das Cidades (CEC), que por sua vez convocou os municípios 

paraenses a organizarem as Conferências Municipais, debatendo a realidade e formulando 

diretrizes e propostas para uma Política Urbana coerente com a realidade do seu município, 

bem como, elegendo os delegados representantes na Conferência Estadual, com o tema 

“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já”. 

A 5º CEC/Pará apresentou as demandas dos municípios paraenses que 

realizaram suas conferências, para implementar as políticas setoriais de maneira integrada e 

em consonância com as diversidades regionais do Estado. Observou-se, portanto, que 

muito vem avançando, a exemplo, das Politicas habitacionais, com a criação do Sistema 

Estadual de Habitação de Interesse Social (SEHIS), o Conselho Estadual das Cidades 

(ConCidades/PA), além do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), o 

Conselho Gestor do FEHIS e o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social6. No que 

tange as políticas de saneamento para o Estado, a Política Estadual de Saneamento 

Básico7 Lei nº 7731 de 20/09/20138.  

Na política de mobilidade, transporte e trânsito a Lei nº 12.587/2012, reafirma o 

debate da mobilidade sustentável e exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes 

elaborem planos de mobilidade urbana em até três anos, para tanto o papel da sociedade 

civil está no monitoramento através do Conselho das Cidades.  

 No entanto, a efetivação dessas políticas é uma demanda dos municípios. 

Apesar das estratégias pensadas pelo Ministério das Cidades, as demandas da 5ª 

CEC/Pará demonstraram que muito ainda precisa-se avançar. Há ainda o desafio de 

integrar as políticas urbanas, buscando implementar os instrumentos do Estatuto da Cidade 

e integrar às demais políticas sociais.  

Na habitação, na qual não podemos considerar a moradia não apenas a casa, 

mas o conjunto de serviços demandados por ela; percebemos a necessidade de se 

constituir políticas integradas. Pois, quando se demanda que se amplie o sistema de 

                                                           
5 Decreto de 30/11/2012 convocada a 5ª CEC/Pará, publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.293, 
em 05/12/2012 Cad. 02, p. 6. 
6 O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Pará (PEHIS-PA) foi desenvolvido em 
parceria com o Conselho Estadual das Cidades e concluído em abril de 2010. 
7 No artigo 2º, parágrafo I, saneamento básico é: “conjunto de serviços, infraestrutura e instalações de 
abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza e manejo de resíduos sólidos e 
de drenagem, e manejo das águas pluviais urbanas”. Para tanto temos varias incidências dos 
municípios nesta direção que, de forma sucinta infere, a garantia de recursos e apoio técnico aos 
municípios para ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico.  
8 Publicado no Diário Oficial do Estado em 23/09/2013. 
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transporte coletivo rural e urbano, e o sistema público de transporte aquaviário, garantido a 

pavimento de vias e rodovias com acessibilidade e sinalização das regiões, bem como 

desenvolva ações visando apoiar os municípios na elaboração, revisão, execução e 

acompanhamento dos Planos Municipais de Habitação de Interesse Social e Planos 

Diretores Municipais, a efetivação dessas políticas é essencial a integração da política de 

desenvolvimento. 

Assim, há fragilidade administrativa de muitos municípios paraenses para gerir 

políticas urbanas, reforçado por não receber o suporte do Poder Público Estadual, por 

exemplo, a Política de Saneamento básico, cuja a lei nº 7731 de 20/09/2013 somente em 

2013 foi validada, o que demonstra o retardamento de uma política fundamental para o 

“desenvolvimento” da sociedade, que ao longo da história foi deixada para outro momento, o 

que é facilmente explicado pela história da construção/crescimento desordenada das 

cidades, tendo como elemento importante desta determinação o pouco ou falta de 

planejamento urbano. 

Também verifica-se a necessidade de realizar diagnósticos municipais para 

assim pensar as políticas urbanas, principalmente particularizando as características locais 

da região Amazônia (localização do Pará). Neste sentido, assim como os Planos Diretores 

dos municípios, a aplicação e a construção dos Planos Diretores de Transporte e da 

Mobilidade municipais são fundamentais, levando em consideração o “porte da cidade à sua 

inserção na rede de cidades, passando por suas características físicas, econômicas e 

sociais”9.  

De acordo com dados históricos, o estado do Pará, onde se inclui a região 

amazônica é demarcada territorialmente pela exploração dos recursos naturais, o que 

evidencia processos de lutas que envolve disputas por espaços de moradia e lutas à 

preservação de áreas devastadas e minimização da segregação social. Esse processo 

conflituoso gera importantes demandas que necessitam de um planejamento territorial.  

Neste sentindo, Koga (2003) elucida que o território é o espaço ao exercício da 

cidadania, de tal forma que podem ser efetivadas diversos tipos de relações, dentre elas a 

social e de poder, de tal forma que envolve diferentes atores sociais, com concepções e 

ações distintas. Portanto, por meio de um planejamento a nível territorial poderão ser 

elaboradas propostas que atendam as demandas dos vários municípios, com intervenções 

específicas, mas que podem ser incorporadas a uma agenda a nível territorial. 

                                                           
9 CF.: Livro Plano Mobilidade. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/>. Acesso em: 14/05/2014. 

http://www.cidades.gov.br/
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De acordo com o relatório da 5ª CEC, nos anos recentes não foram efetivadas 

políticas de desenvolvimento urbano para o enfrentamento das desigualdades oriundas da 

ocupação do espaço paraense, tanto na dimensão rural quanto na urbana.  

E no que concerne ao planejamento urbano e ordenamento territorial, portanto, 

incluem demandas municipais e estaduais de forma a atender necessidades de 

desenvolvimento, moradia, trabalho e renda, preservação de áreas que estão sendo 

devastadas, dentre outras, as quais devem estar articulas as outras políticas (habitação, 

saneamento e transporte), tendo em vista que as necessidades da população devem estar 

circunscritas de forma a atender sua totalidade, o que requer atores participativos nesse 

processo para que essas demandas possam ser efetivadas, uma vez que a proposta da 

Conferência sustenta-se em um debate que prioriza a participação desses atores (a 

sociedade civil) enquanto agentes fiscalizadores que acompanham esse processo, para que 

os direitos da população sejam efetivados com vistas à qualidade de vida.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A garantia pelo direito a cidade de forma a atender os interesses da sociedade 

avança no sentido em que se possa garantir espaços de decisão e participação no 

acompanhamento das políticas públicas, através dos Conselhos ou das políticas setoriais 

urbanas, não apenas na fiscalização, mas em especial no planejamento e na execução de 

ações governamentais no âmbito das políticas urbanas.  

O processo de redemocratização abriu espaço para que a sociedade pudesse 

participar das discussões e deliberações das políticas públicas em espaços como os 

Conselhos, os quais surgiram com maior intensidade durante esse processo. Sendo que a 

sociedade civil deve participar ativamente nesses espaços, pois segundo Bobbio (2007) é a 

esfera não regulada pelo Estado, em que as classes sociais (grupos, movimentos sociais, 

associações e organizações) representam as demandas sociais desenvolvendo ações com 

fins sociais, e diretamente políticos. 

Entretanto, a pouca representação do Conselho das cidades ou a inexistência 

deles em muitos municípios paraenses, não cumprem conforme Pontes (1993) o controle 

empreendido pela sociedade sobre as ações do Estado para maior efetividade, tendo como 

pressuposto a participação política da população na agenda pública. Colaborando desta 

maneira, para o alargamento no processo democrático, assim como à abertura de novos 
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canais de participação e formulação de políticas públicas, o que foi verificado na 5ª CEC do 

Pará à efetivação desses espaços de participação e de controle social enquanto ferramenta 

da sociedade civil organizada para pensar a cidade enquanto direito e interesse de todos. 
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