
Quando votamos,
escolhemos as pessoas que
irão nos representar e
esperamos que elas
direcionem seu trabalho na
busca pelo bem-estar
coletivo e na promoção de
uma vida melhor para
todos e todas.

Porém, a vida nas
cidades apresenta
inúmeros problemas e
conflitos e na maior
parte das vezes o Estado
não dá conta de
responder a todos eles,
seja por ineficiência ou
descaso. Muitas vezes os
dois.

10 formas de
exercer a cidadania

além do voto



Mas como? Como
contribuir com minha
comunidade, meu bairro, a
cidade onde eu vivo? Como
participar mais da vida
política, cobrar mais e
colaborar mais com o
governo?

À medida que nos
sentimos mais
responsáveis pelo mundo
ao nosso redor, votar a
cada dois anos se torna
pouco e sentimos o
chamado a exercer uma
cidadania ativa. 

São muitas as formas de
participar da vida coletiva
e todas elas exigem um
pouco de disposição. 

Vamos lá:



Procure saber se sua cidade
tem Conselhos Municipais,
que são importantes
instâncias de participação
social, garantidos pela
Constituição nas áreas da
saúde, educação e
assistência social. Estes são
deliberativos e contam com
participação de
organizações da sociedade
civil e representantes do
Estado em proporções
iguais. As reuniões são
abertas à população e além
dos conselhos citados,
existem muitos outros de
diferentes áreas temáticas
como da juventude, dos
direitos da mulher,
mobilidade urbana,
ambientais, entre tantos
outros. Encontre um
conselho temático que faça
sentido para você e
participe!

https://www.politize.com.br/conselhos-municipais-fatos-importantes/


Muitos municípios no
Brasil adotaram o
Orçamento Participativo
(OP),  uma potente
ferramenta de participação
popular, após sua primeira
e bem sucedida
implantação em Porto
Alegre no ano de 1989.
Esse modelo serviu de
modelo e foi
implementado em
diversas cidades do país e
do mundo. Procure saber
sobre o OP em sua cidade.
Caso não exista, ele pode
ser proposto na Câmara
dos Vereadores do seu
município.

Se você tem interesse em
uma pauta específica,
organize ou participe de
um coletivo em sua cidade
para  monitorá-las através
do acompanhamento das
sessões legislativas na
Câmara de Vereadores do
Município.

https://www.politize.com.br/orcamento-participativo-como-funciona/


Se você gosta de fiscalizar,
fique de olho nos Portais
da Transparência (da
Prefeitura, da Câmara de
Vereadores e de
Autarquias municipais),
tanto para acompanhar as
licitações, os gastos e as
receitas, quanto para ver se
as informações contidas
estão de acordo com a Lei
de Acesso à Informação
(para municípios com até
10 mil habitantes).

Acompanhe as Audiências
Públicas de sua cidade,
seja para discussão do
orçamento público, para
definições do
planejamento urbano
municipal, para licenças
ambientais ou tantas
outras questões
relevantes. Quando houver
outros assuntos de
relevância social,
propornha a realização de
mais audiências junto à
Câmara de Vereadores.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.unimep.br/~anbelgamo/ocap/Audiencia%20publica.pdf


Utilize as ouvidorias
públicas. Elas possibilitam
aos cidadãos o direito
constitucional de participar
na administração pública
apresentando sugestões,
reclamações relativas à
prestação dos serviços
públicos em geral ou de
denúncias do exercício
negligente ou abusivo de
cargo, emprego ou função
pública. 

Solicite ao Serviço de
Informação ao Cidadão os
dados e documentos
públicos que desejar
receber. Este canal de
comunicação entre
governo e sociedade civil –
que deve funcionar nos
municípios brasileiros – tem
a obrigação de
disponibilizar dados
públicos a todos os
cidadãos interessados: tudo
de acordo com a Lei de
Acesso à Informação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm


Organize um “observatório
cidadão” que possa
acompanhar as metas
municipais determinadas
pela Prefeitura e monitorar
as políticas públicas da
cidade – algo inspirado nas
iniciativas da Rede Brasileira
por Cidades Justas e
Sustentáveis, tais como: a
Rede Nossa São Paulo, o
Instituto Nossa Ilhéus,
Ilhabela Sustentável etc.
Fomente a organização de
um grupo específico do
Observatório Social do
Brasil em sua cidade, cujo
foco é o acompanhamento
das compras e licitações
públicas – a exemplo do que
fazem várias cidades no país
organizadas nesta rede.

https://osbrasil.org.br/


Participe das Conferências
temáticas que ocorrem na 
 sua cidade. Elas costumam
ocorrer a cada dois anos e
tem por objetivo debater e
elaborar propostas de
políticas públicas, em áreas
como: direitos humanos,
educação, idosos, saúde,
mulheres, segurança, meio
ambiente, assistência social
etc. 

Organize ou participe de
ações ativistas, vinculadas
ou não a movimentos
sociais, buscando participar
das decisões públicas e da
construção daquilo que é
coletivo.
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