
Sugestões de perguntas às candidaturas 

Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema 
Político

● Democracia participativa

Uma reforma efetiva do sistema político brasileiro vai muito além da reforma do
sistema eleitoral. Deve ser extrapolar a vida partidária e colocar no centro das 
decisões políticas e econômicas a participação popular. A política não deve ser
monopólio dos detentores de mandatos nem dos partidos, mas do conjunto da 
sociedade. Para isso, torna-se fundamental a ampliação dos espaços de 
participação, de decisões políticas, além do estabelecimento de políticas 
públicas de educação para a cidadania. Concretamente, isso significa 
desenvolver e fortalecer os espaços de participação para o controle das 
políticas e de recursos públicos – como conselhos e conferências – , 
garantindo-lhes mecanismos, inclusive financeiros, para o efetivo 
compartilhamento do poder de decisão. Especialmente em relação a conselhos
e conferências de políticas públicas, é necessária a criação de um sistema de 
participação popular que garanta efetividade às decisões tomadas nestes 
espaços e abarque todas as políticas públicas, não apenas as sociais.

( ) Sou a FAVOR do estabelecimento e ampliação de espaços de participação 
nos municípios
( ) Sou CONTRA o estabelecimento e ampliação de espaços de participação 
nos municípios

● Democracia direta 

As formas de exercício de soberania popular expressas na Constituição 
Federal (plebiscito, referendo e iniciativa popular) precisam ser aprimoradas 
para que a participação popular nas decisões políticas não seja meramente 
simbólica. As regras sobre plebiscito e referendo devem ser alteradas para que
fiquem sob controle da sociedade e não do Congresso. As propostas de 
iniciativa popular devem ser aceitas com o mesmo número de assinaturas 
exigido para se criar um partido político (o equivalente a 0,5% dos votos válidos
para deputado federal na eleição anterior) – e não com 1% do eleitorado, como
é hoje. Também é necessário criar novos mecanismos de participação direta, 
como o veto popular.  



( ) Sou a FAVOR do aprimoramento das regras para plebiscito, referendo e 
iniciativa popular para a efetivação da democracia direta 
( ) Sou CONTRA o aprimoramento das regras para plebiscito, referendo e 
iniciativa popular para a efetivação da democracia direta 
 
 

● Superação da sub-representação

Nas regras partidárias e eleitorais, a sub-representação tem marcado 
estruturalmente a democracia representativa no Brasil. Defendemos a 
realização do voto em listas fechadas, organizadas de forma democrática pelos
partidos políticos, garantindo a alternância de gênero e a participação de 
setores sub-representados. O financiamento das campanhas eleitorais precisa 
ser público. Os partidos precisam prever porcentagens do fundo 
eleitoral e partidário para candidaturas sub-representadas, como 
negras/os, mulheres, indígenas e LGBTQIs. 

( ) Sou a FAVOR da implementação de medidas que ampliem a 
participação de setores sub-representados nos partidos, incluindo a 
destinação de recursos do fundo eleitoral e partidário 
( ) Sou CONTRA a  implementação de medidas que ampliem a 
participação de setores sub-representados nos partidos, incluindo a 
destinação de recursos do fundo eleitoral e partidário 


