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PUBLICIDADE

Entenda o decreto de Dilma sobre
política de participação social
DE SÃO PAULO

15/06/2014  02h00

Classificado por alguns como 'golpista', 'bolivariano' e
até 'bolchevique', o decreto de Dilma sobre política de
participação social parece bem menos polêmico.

1. Para que serve a Política Nacional de
Participação Social (PNPS), criada por
decreto por Dilma?
O objetivo é organizar a relação entre ministérios e
outras repartições federais com as diversas instâncias
de participação social, como os conselhos permanentes de políticas públicas,
as periódicas conferências nacionais temáticas e as frequentes audiências
públicas, entre outras.

2. Mas já não existem vários conselhos?
Existem. Alguns são muito antigos, como o CNE (Conselho Nacional de
Educação), criado em 1931, e o CNS (Conselho Nacional de Saúde), que existe
desde 1937. Há conselhos para os mais variados temas, como direitos dos
idosos, trabalho, segurança pública, juventude, política indigenista,
previdência, drogas e igualdade racial. Alguns têm caráter normativo, como o
Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Outros são meramente
consultivos, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que reúne
vários empresários dos mais diversos setores.

3. Esses conselhos agora são controlados pelo governo?
Não.

4. O governo passa a ser obrigado a seguir decisões tomadas em
conselhos?
Não. O decreto diz apenas que os órgãos da administração, como os
ministérios, deverão "considerar" essas instâncias de participação social na
hora de formular, executar, monitorar e avaliar suas políticas. Isso já ocorre
em muitos casos. O decreto diz também que os órgãos deverão produzir
relatórios anuais mostrando como estão implementando a PNPS.

5. O governo está criando novos conselhos?
O decreto não cria nenhum novo conselho nem mexe nos já existentes. A
norma, porém, define parâmetros mínimos para orientar a eventual criação de
novos conselhos ou instâncias.
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As Ideias Conservadoras
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O povo, sempre o povo, tudo pelo povo! Quem sao as pessoas que farao parte desse conselho?

"Pessoas do povo?" Nao! Pessoas mandadas, com objetivo definido. O povo nao participa de

nada; vota, porque e obrigado. A bem da verdade, esse mecanismo que sera criado e mais uma

faceta golpista (todos aqueles adjetivos ja escritos na reportagem). E uma forma de pressao.

Daqui a pouco vem um outro decreto dando voz e vida a esse conselho - formado por gente

ligado a politica, ligados ao poder paralelo.

É mais um órgão para apadrinhar a família, amigos, correligionários, baba-ovos e outros que dão

suporte a esse cancro que governa o país. Pestes que só podem ser exterminadas infelizmente

pelo voto. São pouquíssimos os órgãos que atendem bem a população, que nos tratem

melhores que somos como consumidores porque nós indiretamente é que os pagamos.

Viva a nova venezuela, já estão chutando de lado o congresso e o senado nacional as

verdadeiras casas do povo...

6. Os conselhos populares assumem alguma atribuição do Poder
Legislativo?
Não. O que se discute é se a PNPS, nos termos em que foi elaborada, deveria
passar pelo Congresso. O governo sustenta que, como não há criação de
cargos ou despesas, o decreto é suficiente. Alguns entendem que, ao criar um
procedimento novo, a PNPS só poderia ser validada por meio de uma lei
aprovada pelo Congresso Nacional. 

Livre mercado vai contra a natureza humana

Biógrafo expõe o 'método Goebbels' de manipulação de massas

'Fuzilar Heróis e Premiar Covardes' questiona gestão na América Latina

Jornalista inglês conta como atua a 'bancada da bola' no Congresso

Jogador aplica habilidades de pôquer nos negócios

comentários

Comentar esta reportagem

VampirishV (2365) ontem às 08h20  10   3   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

Expresse e Opine (2639) ontem às 07h01  9   3   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

Abdou (1946) ontem às 08h29  8   3   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder
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Pioneiro do marketing político expõe o

que o eleitor não vê

Só idiotas idolatram Che, diz fugitivo de
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expiatório', diz neurocientista

Cinquenta Anos Esta
Noite

De: R$ 35,00

Por: R$ 28,00

Comprar

As Ideias Fora Do
Lugar

Por: R$ 14,90

Comprar

O Pássaro de Ferro

De: R$ 32,00

Por: R$ 26,90

Comprar

Yojimbo & Sanjuro
(DVD)

Por: R$ 49,90

Comprar

O Capital no Século
XXI

De: R$ 59,90

Por: R$ 49,90

Comprar

Volkswagen

Voy age, conf orto e
tecnologia com Taxa Zero

Vale Suiço

O mais belo resort das
montanhas! Aprov eite!
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Home Theater | Tênis
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