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Resumo 

O município tende a ter um grande desenvolvimento seja ele social, econômico ou político, e este 

desenvolvimento é essencial para a população, já que a mesma também está em constante processo 

de crescimento, porém, em algumas destas situações, em geral, a população não possui a ciência 

devida sobre os atos e ações realizadas pelo município. Ferramenta desconhecida por muitos, a 

participação social surge para que o cidadão interfira na Gestão Pública, seja através de 

sugestõese/ou reclamações, assim como fiscalizando os passos públicos. Pensando nisso, o presente 

trabalho visa analisar a percepção da população em relação ao controle social, demonstrando a 

importância da participação popular como ferramenta de apoio nas decisões do Poder Executivo do 

Município de Três Rios, bem como os impactos e contribuição no que tange a esses aspectos. 

 

Palavras chaves: Desenvolvimento; Participação social; Fiscalização.  

1 Introdução 

De acordo com Medeiros (2014, pag.1), grande parte do século XX foi marcada com o 

pensamento de que a democracia representativa era o mais confortável e ideal modelo para a 

população. Mas no decorrer do tempo, cem anos para ser mais exato, acredita-se numa crise 

existente nesse conceito de democracia pelo fato dos representantes não identificarem mais as 

demandas da sociedade. Ainda segundo Medeiros (2014, pag.1) a democracia sofre uma nova 

reviravolta em questão de conceito na sua trajetória e como resposta da crise citada acima, foi 

desenvolvido o termo “democracia participativa”, pois a população tem buscado se organizar 

melhor, o espaço público vem sendo melhor conquistado e a população tem cobrado de maneira 

mais efetiva os seus representantes.  

No entanto, apesar da população eleger os seus candidatos como seus representantes na 

esfera pública, algumas decisões são tomadas sem o envolvimento da população residente, muitas 

indo contra a vontade destes.Contradizendo o sentido da palavra República.  

Sendo a democracia a forma de governo atual, o Poder Executivo tem por obrigação 

beneficiar tanto os governantes quanto os governados.  O desafio, entretanto, é fazer com que a 

sociedade civil se envolva e participe efetivamente no poder de decisão, compreendendo queos dias 
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atuais são democráticos e que a população vive em uma república. Que o povo tem voz ativa e 

deve-se fazer valer dela. Deve-se então perguntar: Qual a percepção da população e importância da 

participação social nas decisões do Poder Executivo do município em questão? 

A participação popular é significante, além de ser assegurada como princípio 

constitucional serve também como ferramenta de controle, criando espaço para decisões em 

conjunto, opinando sobre as prioridades, necessidades e fiscalizando a aplicação dos recursos 

públicos. Tal mecanismo traz a possibilidade do povo atuar e se tornar parte efetiva do controle da 

administração pública. 

Desta forma, é de grande relevância um maior conhecimento acerca da temática 

participação social, tendo como objetivo geral analisar a percepção da população em relação ao 

controle social, apresentando a importância da contribuição da participação social frente ao Poder 

Executivo Municipal de Três Rios, apresentando os canais de informações fornecidos pelo 

Governantes locais à sociedade civil, assim como a contribuição da participação popular no que 

tange ao planejamento do município. Justifica-se assim a elaboração do presente artigo, com vista a 

analisar a percepção da população, a importância e o quanto a participação popular pode contribuir 

na eficiente gestão pública.  

Este trabalho contribuirá com a análise da qualidade de informações que são divulgadas à 

população e de que maneira a população tem acesso às mesmas. O restante deste artigo está 

dividido da seguinte forma: a seção dois apresenta a base teórica relacionada aos assuntos que 

correspondem aos conceitos que envolvem a participação popular e conceitos de políticas públicas 

em unção Legislativa e Executiva; a seção três descreve a metodologia adotada para responder 

nossa pergunta; a seção quatro apresenta os resultados obtidos na pesquisa; e a seção cinco 

apresenta a conclusão do trabalho.  

 

2  Referencial Teórico 

 

2.1  Participação Social 

A Constituição Federal de 1988, Carta Magna, prevê a iniciativa popular no artigo 29, 

inciso XIII, tendo por instituição: “a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do 

município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado”. Com isso, o envolvimento social é valorizado principalmente quanto ao processo de 

decisão em relação às políticas sociais, fazendo-se importante quanto à implementação dos projetos 

do Legislativo.(BRASIL, 1988) 
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Silva, Jaccoud e Beghin (2005, pag.375), informam que as garantias de direito social nos 

campos da educação, saúde, assistência social, previdência social e trabalho foi acompanhada da 

consolidação de uma nova institucionalidade objetivando assegurar a presença de múltiplos atores 

sociais, seja na formulação, na gestão, na implementação ou no controle das políticas sociais.  

Silva Jaccoud e Beghin, (2005, pag.375) informa que a participação social “permeia as 

ações estatais na defesa e alargamento de direitos, demandas e ações e é capaz de executá-las no 

interesse público. ” Tais autores autor firmam ainda que: “A participação social teria, pois, papel 

relevante tanto no que diz a respeito à expressão de demandas como em relação à democratização 

da gestão e da execução das políticas sociais. ” (JACCOUD E BEGHIN, 2005, p.375). 

 

2.1. 2 Democracia Participativa 

De acordo com Sell (2006, pag. 93), Democracia Participativa tem como finalidade o 

estímulo da participação direta dos cidadãos na vida política através de canais de decisão e 

discussão. Preserva a realidade do Estado e busca superar a dicotomia entre representantes e 

representados, trazendo aos dias atuais o ideal da democracia grega: a participação ativa e efetiva 

dos cidadãos na vida pública. 

Ao ver de Côrtes (1998, pag.129): “Políticas sociais têm importância diferenciada, no 

contexto geral da administração pública, tendo em vista a parcela da população para a qual a 

provisão – de benefícios, bens e serviços – se destina e modo como a ela é financiada, produzida e 

distribuída. ”  

A Democracia participativa é sem duvidas um ganho incalculável. Nesta vertente temos 

como mecanismos de apoio no controle feito pelos cidadãose a Lei de acesso à informação, pois 

através da transparência os cidadãos possuem acesso aos gastos governamentais e investimentos 

tornando-se conscientes quanto ao acesso à prestação de contas das atividades públicas, o que 

consequentemente acarreta um maior controle social sobre casos antiéticos, improbidades 

administrativas, falta de transparência e corrupções. É através dos portais de transparência e 

ferramentas como a supracitada que surgem as oportunidades de envolvimento e participação ativa 

da população nos passos e decisões tomadas pelo poder executivo municipal. 

De acordo com Lira e colaboradores (2003, pag.65) o cidadão pode interferir em todas as 

etapas do processo de governança, principalmente de forma preventiva: 

 

As ações preventivas de controle (controle prévio ou concomitante) podem ser melhor 

implementadas se houver participação social, pois a política ou a conduta do Estado pode 

ser programada com o auxílio da sociedade, que passa a dar sugestões ou propostas e a 

verificar a observância dos atos empreendidos, com vistas ao bom atendimento do interesse 

público. 
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A Democracia Participativa é vista como a forma mais eficiente e eficaz de se manter uma 

gestão descentralizada, pois a mesma aproxima a gestão pública da sociedade. Uma integração 

populacional se faz necessária pelo bem-estar social num município, ou seja, para cumprir o 

objetivo geral da Administração Pública, a Democracia Participativa oriunda do Poder Legislativo 

se torna a solução mais viável no município. 

 

2.2 Controle Social 

O controle social ganhou força e destaque no Brasil a partir da publicação da Constituição 

Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, que elaborada com garnde 

influência da sociedade civil, estabeleceu a descentralização e a participação popular como marcos 

no processo de elaboração das políticas públicas (CGU, 2012, p.16). 

Segundo OLIVEIRA (2001 apud ALCÂNTARA, 2000, p.1), o Controle Social 

corresponde ao “poder legítimo utilizado pela população para fiscalizar a ação dos governantes, 

indicar soluções e criar planos e políticas em todas as áreas de interesse social”. 

O controle social surge como mecanismo de grande valia para a efitiva e justa gestão dos 

recursos públicos. De acordo com a Cartilha “Controle Social” da Controladoria Geral da União: 

 

“O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. Trata-se 

de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania” 

(CGU, 2012, p. 16). 

 

 

Ao ver de Cunha (2003, pag. 2) controle social é “a capacidade que tem a sociedade 

organizada de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e 

na elaboração dos planos de ação do município, estado ou do governo federal”. 

Desta maneira,ocontrolesocialé visto comodistribuiçãodopoderde tomada de decisão das 

políticas públicas entre o Estado e a sociedade. A sociedade neste ponto passa a interagir com o 

Estado e participa de forma ativa da fiscalização, elaboração e acompanhamento das prioridades das 

políticas públicas a serem implementadas pelos entes administrativos, não diferente, tal fato deve 

ocorrer no âmbito municipal. 

 

2.3 Políticas Públicas 

A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à participação popular na definição das 

políticas públicas, bem como no acompanhamento das ações do Estado. Este direito foi também 

regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde e Assistência Social e os Estatutos da Criança e do 

adolescente e das Cidades. Esta previsto nestes instrumentos instâncias de consulta e deliberação 
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cidadãs, seja através de conselhos de políticas públicas nas esferas federal, estadual ou municipal 

(CGU, 2012, p. 18). 

Tais conselhos são definidos pela Controladoria-Geral da União, em sua Cartilha “Controle 

Social”, do seguinte modo: 

 

Os conselhos são instâncias de exercício da cidadania, que abrem espaço para a 

participação popular na gestão pública. Nesse sentido, os conselhos podem ser classificados 

conforme as funções que exercem. Assim, os conselhos podem desempenhar, conforme o 

caso, funções de fiscalização, de mobilização, dedeliberação ou de consultoria.(CGU, 2012, 

p. 18). 
 

Deste modo, Conselhos de Políticas Públicas nada mais são do que Conselhos nos quais os 

cidadãos não só participam do processo de tomada de decisões da Administração Pública, mas de 

todas as demais etapas do processo de decisão, como fiscalização e controle dos gastos públicos e a 

avaliação dos resultados alcançados pela ação governamental (CGU, 2012, p. 18). 

Nahra (2006, p.5) afirma que existem diferenças na forma de atuação dos conselhos 

municipais, na forma de constituição e incidência na elaboração de políticas públicas, em função 

legislativa.  

De acordo com Corrêa (2005, pag.74) é preciso um movimento mais ampliado de 

“articulação do conselho com a sociedade para fortalecer a representatividade e evitar a sua 

cooptação pela burocracia”. Requer ainda a promoção da “articulação permanente entre os 

conselhos da esfera municipal, e destes com os das esferas estadual e nacional para fortalecer as 

lutas conjuntas. ” (2005, pag.74). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Como o objetivo da presente pesquisa é analisar a percepção da população em relação ao 

controle social, apresentando a importância da contribuição da participação social frente ao Poder 

Executivo Municipal de Três Rios, e a proximidade entre as partes envolvidas, pode-se caracteriza - 

lá como exploratória, consistindo de perguntas quali e quantitativas, pois o assunto em questão 

envolve a população em geral residente no município apresentado. Com base neste tipo de pesquisa 

será exposta a importância da participação social, mostrando como a população se porta frente às 

decisões do município 

 

3.2 Procedimentos para coleta de Dados 
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Os procedimentos usados para a coleta de dados foram baseados na pesquisa participante 

conceituada por Gil (1991), por se tratar da intervenção social onde os pesquisadores e os 

participantes opinam sobre o assunto e os assuntos abordados serem de interesse da população. 

 

3.2.1 Instrumento para coleta de dados 

Para exemplificar a percepção dos cidadãos trirrienses sobre o controle social e a 

importância da participação popular como um todo, foi elaborado um questionário (Apêndice I), 

contendo questões relacionadas à participação social e conhecimento sobre este, constituído de 

entrevistas semiestruturadas de forma que os entrevistados discorreram livremente sobre suas ideias 

pertinentes ao assunto, questionários envolvendo assuntos tratados no referencial teórico e 

formulários pertinentes ao assunto da pesquisa. 

O questionário apresenta 7 (sete) questões objetivas, nas quais os cidadãos poderão optar 

por uma das alternativas apresentadas, e 2 (duas) questões discursivas, de resposta livre a ser 

elaborada pelo cidadão. A resposta ao questionário é opcional e confidencial, não sendo necessária 

identificação e este foi disponibilizado na internet, com apoio das redes sociais (whatsapp, facebook) 

e Google Docs, durante o período de setembro de 2018 a janeiro de 2019, totalizando 100 (cem) 

respostas, primeiramente foi enviado link entre amigos/conhecidos dos autores e estes puderam 

repassar para seus amigos/conhecidos e assim uma rede de pessoas puderam ter acesso, abrangendo 

assim diferentes pessoas, faixas etárias e localidades diversas do município em que se trata a 

pesquisa. O questionário foi divulgado através destes meios de comunicação de forma a abranger 

várias classes e diferentes faixas etárias sem critérios pré-estabelecidos, tudo através de links 

compartilhados. 

 As perguntas foram criadas para ajudar no desenvolvimento das pessoas na pesquisa 

realizada e estão presentes no questionário que se encontra no Apêndice I. 

 

4 Resultados e Discussão 

A pesquisa foi respondida por 100 pessoas, das quais 83% eram mulheres e apenas 17% 

homens. 
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                                                 Gráfico 1: Análise dos entrevistados com relação ao sexo. 

Fonte: o autor (2019) 

 

Em relação ao nível de escolaridade, 65% das pessoas possuem nível superior e o restante 

nível médio. Não houve nenhum entrevistado com níveis mais baixos. Tal fato se justifica porque a 

região Sudeste, onde está localizada a cidade de Três Rios, apresentauma das maiores proporções de 

estudantes no ensino médio e na educação superior, caminhando junto à região Sudeste, temos o Sul 

e o Centro-Oeste. (IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010).  

 
                               Gráfico 2: Análise dos entrevistados com relação à escolaridade 

Fonte: o autor(2019) 

 

Quanto à idade dos entrevistados, esta foi bastante variável, sendo a maioria, 45%, com 

idade entre 26 e 35 anos, 32% com idade até 25 anos, seguido de 13% de 36 à 55 anos e 

somente10% com idade superior a 55 anos. Esta porcentagem está de acordo com os dados do 

ultimo censo realizado em 2010, no qual a maior parte da população da região sudeste tem de 20 a 

34 anos.  

 
Gráfico 3: Análise dos entrevistados em relação à idade. 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Ao serem questionados sobre o seu papel importância nas decisões tomadas pelo município, 

83% dos entrevistados possuem consciência de seu papel frente a esta temática e17% não julgam ter 

papel importante nesta tomada de decisão. Segundo Salles (2012), o princípio de soberania popular 

pressupõe a capacidade de decisão do povo, assim como a possibilidade de conhecimento da 

questão em causa. Em plano local, o eleitorado possui melhores condições, participar e julgar a 

questão. O plebiscito é decidido pelo voto uma determinada questão, ou seja, significa que houve 

uma convocação, enquanto o referendo aprova ou rejeita um projeto que já tenha sido aprovado 

pelo Legislativo. 

 
Gráfico4: Análise das respostas dadas à importância nas decisões tomadas no município. 

                                                            Fonte: o autor (2019) 

 

Quando questionados sobre a proximidade com a esfera pública municipal, 83% afirmam 

não ter proximidade alguma e 17% possuem esta proximidade.  

Ao analisarmos esta questão verificamos como ainda há uma resistência na integração 

entre sociedade e governo local. Tal fato não deveria ocorrer tendo em vista a gestão municipal ser 

para o bem-estar do povo e considerando que os municípios foram outorgados, na constituição, 

como as centralidades de execução de políticas sociais, devido principalmente a estratégica 

proximidade do cidadão com o governo local (BARBOSA, 2010, p. 1), 

 

Gráfico 5: Análise das respostas dadas a questão da proximidade do cidadão à esfera pública municipal. 

Fonte: o autor (2019) 
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Ao serem perguntados sobre o quanto se preocupam com o modo como os recursos 

financeiros são geridos pelo município, houve um resultado de 94% de pessoas dizendo que se 

preocupa muito e apenas 6% se preocupa um pouco. Ninguém respondeu que não se preocupa. “A 

corrupção corrói a dignidade do cidadão, deteriora o convívio social, os serviços públicos e 

compromete a vida de gerações futuras'” (TREVISAN apud CARVALHO, 2005, p. 9).  

Neste momento da pesquisa nota-se como os cidadão andam aflitos e desacreditados em 

relação ao bom investimento de recursos financeiros o que por conseguinte causa desânimo na 

participação e engajamento social. 

 

 
Gráfico 6: Análise das respostas dadas ao grau de preocupação com a gestão do município. 

Fonte: o autor (2019) 

 

Ao serem perguntados sobre a real participação na tomada de decisão do município, 83% 

afirma não ter participação nas decisões do município, 17% dizem ter.  Silva, Jaccoud e Beghin 

(2005, p. 375) apontam três motivos pelos quais a participação social é necessária na tomada de 

decisão: o primeiro é diz respeito ao fato da participação social ser a responsável por promover a 

transparência na deliberação e visibilidade das ações, contribuindo para democratização do sistema 

decisório; em segundo lugar, diz ser esta a maior expressão e visibilidade das demandas sociais, 

permitindo que haja avanço na promoção da igualdade e equidade nas políticas públicas; e, por fim, 

relata o motivo de tal participação proporcionar à sociedade a oportunidade de intervir nas ações 

estatais, podendo defender a manutenção e alargamento de direitos, demandar ações e executá-las. 

 

 
Gráfico 7 : Análise das respostas dadas à questão da participação das decisões tomadas pelo município. 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Percebe-se que o envolvimento social é valorizado principalmente quanto ao processo de 

decisão em relação às políticas sociais, fazendo-se importante quanto à implementação dos projetos 

do Legislativo. Neste ponto, ao responderem à questão “Qual a importância do seu envolvimento e 

participação nas decisões tomadas pelo município? ”, 89% confirmam grande importância, 11% 

acreditam ser pouco importante. Nenhum dos entrevistados diz não ser importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- Análise das respostas dadas à questão referente à importância da participação nas decisões 

tomadas pelo município. 

                                                              Fonte: o autor (2019) 

 

Quando questionados na sextae sétimaquestão, “Você cidadão, conhece ou já ouviu falar 

dos mecanismos de controle, fiscalização e opinião sobre os atos do governo? ” “Cite algum 

mecanismo de controle e fiscalização conhecido. ” Obteve-se o resultado de 27% dos entrevistados 

dizendo não conhecer nenhum tipo de mecanismos de participação e73% dizendo-se conhecedor de 

algum mecanismo. Deste último, 45% já ouviram falar sobre conselhos e controle social, 23% 

conhecem o Portal de Transparência e Olho Vivo, 4% já ouviram falar de Órgão de Fiscalização e 

1% descreve todos os mecanismos supracitados acrescidos do Controle Social na Prefeitura. A 

Constituição Federal de 1988 instituiu e ampliou mecanismos já existentes para um maior e mais 

efetivo controle dos atos administrativos, tendo em vista a se limitarem anteriormente apenas a 

fiscalização de cunho financeiro e orçamentário, a partir de então passou a contemplar também os 

aspectos contábeis, operacionais e patrimoniais. (BRASIL, 1988) 

 
Gráfico 9- Análise do conhecimento dos mecanismos de controle pelos entrevistados. 
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                                                                             Fonte: o autor (2019) 
 

 

 
                         Gráfico 10- Citação dos mecanismos conhecidos pelos entrevistados. 

                                                             Fonte: o autor (2019) 

 

Quando questionados na questão oito, sobre já terem feito a utilização de algum dos 

mecanismos de controle, 75% dizem nunca ter utilizado, 22% relatam já terem utilizado algum dos 

meios de controle e fiscalização e 3% afirmam não terem conseguido utilizar. 

 

   Gráfico 11 – Análise da utilização dos mecanismos de controle existentes. 

                                                          Fonte: o autor (2019) 
 

Diante das respostas obtidas nas perguntas numero seis, sete e oito percebe-se que grande 

parte da populaçãopossui o conhecimento da existência dos mecanismos de controle, mas poucos 

fazem sua utilização e um pequeno número ainda sente dificuldade de utilizá-la. 

Nota-se neste momento que as pessoas possuem conhecimento, mas não consciência da 

importância.  
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             Gráfico 12 - Análise do diferencial da participação nas decisões do município. 

                                                           Fonte: o autor (2019) 

 

Dos entrevistados que responderam “sim” adicionaram complementos em suas respostas, 

estabelecendo bases de seus pensamentos, que levaram a resposta positiva, os seguintes itens: 

• “Consciência dos impactos negativos e positivos e possibilidade de opinar e sugerir 

sobre tais mudanças. ” 

• “Participação na elaboração de lei e incentivo a educação, esporte e saúde do 

município. ” 

• “Em toda esfera que coordena o eixo de o governo, a participação do povo pode 

gerar uma grande mudança, sendo de forma construtiva, devido cada um tentasse de alguma forma 

apoiar poderíamos fazer um município muito melhor. ” 

• “Minha participação seria importante exercendo minha cidadania no sentido de 

cooperação no planejamento do município, e exercendo controle das ações implantadas. Acredito 

que faria diferença para que o município tenha uma gestão mais eficiente e eficaz. ” 

• “A realidade do cidadão não é enxergada. ” 

Os resultados apresentados informam que a população possui consciência da importância 

de sua atuação e controle frente a administração pública municipal, no entanto, muitos não sabem 

dos diversos mecanismos existentes e outros não fazem uso do poder que tem nas mãos. 

A partir das respostas fica claro que a troca de informações e relação entre poder público e 

sociedade são quase inexistentes. Por outro lado, alguns não interagem por se sentirem excluídos 

das decisões tomadas pelo Poder Executivo, demonstrando em contrapartida, certa falta de interesse 

ao se envolver, seja pela burocracia ou por achar ser ineficaz para a realização do serviço ou 

melhoria, apresentando certa distância para alcançar a democracia participativa.  

Os resultados demonstram a falta de conhecimento por parte da população e a quase 

inexistente proximidade existente entre a esfera pública e o social. Dessa maneira mecanismos de 

controle deixam de ser usados e atos corruptos mais propícios de ocorrer.  

É visível a necessidade de uma iniciativa da Administração para tornar públicos os 

procedimentos realizados em relação as questões a serem resolvidas em prol da população. Da parte 

dos cidadãos, cabe o interesse pelos processos públicos e frequência na câmara municipal, para 

conhecimento do que está sendo realizado, discutido. Do lado do poder público, cabe a divulgação e 

transparência dos atos. 

Desta maneira, propõe-se uma proximidade maior entre a esfera pública e os cidadãos para 

estabelecimento de melhorias. Cosenza (2015) diz, que uma maior efetividade pode ser alcançada 

através da viabilização da integração entre o Estado e a coletividade, adquirindo uma abertura de 

espaço para uma consciência política geral, tanto por parte dos gestores como da população. Ainda 
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afirma que o Estado vem cada vez mais, deixando claro que necessita da colaboração da sociedade 

para superar problemas de políticas públicas. 

5 Considerações Finais 

Nota-se, com base nas respostas, que a participação popular ainda é incipiente. No entanto, 

deve-se deixar claro a importância deste mecanismo de controle frente a atual realidade brasileira. A 

partir do objetivo norteador de analisar a percepção da população em relação ao controle social, 

apresentando a importância da contribuição da população frente ao Poder Executivo Municipal de 

Três Rios, e a proximidade entre as partes envolvidas, e dos resultados e discussões, dentre a 

amostra de entrevistados, conclui-se que ainda há um déficit de envolvimento dos cidadãos. A 

maioria dos entrevistados conhece ou já ouviu falar sobre os mecanismos de controle e tem noção 

da grande responsabilidade que lhe cabe no que tange a contribuição com uma eficiente e incorrupta 

gestão. Porém, faz-se necessário uma maior divulgação e explicação a respeito da utilização de cada 

mecanismo de controle. 

Diante do trabalho apresentado e dos dias atuais nota-se o quanto se faz necessário uma 

maior divulgação das ferramentas de controle social, além de explicação de como utilizar-se dessas 

ferramentas, pois a participação social é de suma importância. É preciso estudar meios de quebrar as 

barreiras que afastam a população do Poder Executivo. Do ponto de vista dos entrevistados existe 

um baixo nível de sua participação nas decisões do Poder Executivo. 

Contudo, este artigo não pretende por fim aos debates que tangem esta temática, é preciso 

analisar quais são as barreiras que impedem um maior envolvimento da população em relação ao 

controle social, de modo a melhorar a gerência dos recursos públicos. 

Fica o questionamento do que pode ser feito para melhorar o envolvimento da sociedade 

civil nas decisões do Executivo que acarretará benefícios incalculáveis na gestão municipal. O que 

sabemos é que os resultados são lentos, os meios complexos, mas haverá recompensas, pois, através 

da participação ativa dos cidadãos, teremos, realmente, um país democrático, onde o social terá voz, 

contando com pleno desenvolvimento social e econômico da cidade. Para que assim as gerações 

futuras, que formarão a sociedade do amanha tenham consciência e sejam pró-ativas quando o 

assunto for seu papel na sociedade. 
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CIDADÃOS 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Sexo:  

(   ) Feminino           (   ) Masculino 

 

Idade: 

(  ) até 25 anos 

(  ) 26 a 35 anos 

(  ) 36 a 45 anos 

(  ) 46 a 55 anos 

(  ) mais de 55 anos 

 

Grau de instrução:  

(  ) Educação Infantil 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Você se sente importante nas decisões tomadas no município? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) Você se sente próximo à esfera pública municipal? 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/executivo_conselhos.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/observatorio/usu_doc/executivo_conselhos.pdf


16 

 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3) O quanto você se preocupa com o modo como os recursos financeiros são geridos pelo 

município? 

 

(  ) muito 

(  ) pouco 

(  ) não se preocupa 

 

4) Você participa das decisões tomadas no município? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5) Qual a importância do seu envolvimento e participação nas decisões tomadas pelo município? 

 

(  ) Nenhuma 

(  ) Pouca 

(  ) Muita 

 

6) Você cidadão, conhece ou já ouviu falar dos mecanismos de controle, fiscalização e opinião 

sobre os atos do governo? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7) Cite algum mecanismo de controle e fiscalização conhecido. 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8) Você já utilizou algum dos mecanismos de controle existentes? 

 

(    ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não consegui. 

 

9) Você acha que como cidadão, a sua participação faria diferença nas decisões tomadas pelo 

Município? (Essa pergunta possibilita complementos em suas respostas). 

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


