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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

O PSB deve construir, junto a organizações da sociedade civil e de seus segmentos 
organizados, propostas de Inovações Participativas dentro do Projeto Nacional de 
Desenvolvimento, de modo a aproximar a sociedade das decisões políticas e fazer valer o 
Socialismo Criativo na prática. 

Justificativa (Aditiva) 

As relações entre o estado brasileiro e sociedade civil possuem raizes históricas que 
foram consolidadas com base em interações conflituosas e cooperativas entre os dois 
atores, resultando em uma maior participação dos cidadãos em decisões políticas. Um 
exemplo dos efeitos dessa relação é o Orçamento Participativo (OP), considerado uma 
inovação participativa no sistema político brasileiro e que foi replicado em diferentes países 
como França, Canadá e Uruguai. O sucesso dessa política pública brasileira demonstrou 
que é possível aproximar a sociedade civil das decisões políticas. 

No âmbito representativo, cidadãos elegem diferentes representantes que possam 
tomar decisões políticas que se alinhem com seus propósitos pessoais e ideologia. Já no 
âmbito participativo, atores da sociedade civil buscam influenciar decisões políticas por meio 
de organizações como movimentos sociais, comitês, conselhos e atos de protesto.  

As inovações participativas, nesse sentido, devem ser estimuladas se a intenção é 
trazer a sociedade para o centro do debate político. 

A partir da deliberação sobre a destinação de recursos da prefeitura, os cidadãos 
tem um controle direto sobre as decisões políticas, que é uma prática saudável para o 
exercício da democracia. A participação, dentro de um estado tão diverso e heterogêneo, é 
imprescindível para que as reivindicações da sociedade sejam ouvidas e transformadas em 
decisões políticas relevantes ao próprio povo. 

Conclui-se que o povo brasileiro, com sua capacidade criativa e inovadora, tem 
competência para decidir, de forma direta, os rumos que a política tomará. Cabe aos 
políticos, em interação com a sociedade civil e suas organizações como movimentos sociais 
e conselhos, trazerem novas propostas que aumentem a participação da sociedade em 
decisões políticas. Só assim será possível a construção de um socialismo criativo e pautado 
nos interesses do povo. 

 


