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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar a atuação do Programa Fala Curitiba 
como mecanismo de participação popular na cidade de Curitiba, estado do Paraná, 
nos anos de 2017 e 2018. O Programa Fala Curitiba é resultado do desenvolvimento 
do Programa Viva Curitiba Transparente e tem como principal meta mediar o diálogo 
entre a gestão municipal e a população curitibana. O Programa visa à eficiência no 
atendimento à população, por meio de iniciativas de modernização dos canais de 
informação, garantia de transparência na gestão pública, reestruturação de setores e 
processos e oferta de serviços. O Programa tem por objetivo desenvolver, por meio 
de consultas públicas, ações que possam promover o desenvolvimento sustentável, 
seguindo as orientações da Agenda 2030 e as proposições dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, algumas questões foram 
essenciais para orientar este trabalho, entre elas: Como o Programa Fala Curitiba se 
relaciona com os objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas? De que forma o Programa Fala Curitiba orienta a participação popular no 
planejamento de políticas públicas na cidade de Curitiba? Para responder a esses 
questionamentos, foi utilizada a metodologia de Grupo focal orientado por 
questionário semiestruturado, por meio da qual se ouviu representantes dos 
gestores públicos e representantes da sociedade civil sobre suas impressões 
relativas ao Programa. Como resultado, foi possível perceber que o Fala Curitiba é 
um Programa inovador para a inserção popular nos espaços de decisão, como 
exercício da democracia participativa, construindo peças orçamentárias do município 
e seguindo a legislação pertinente. Conclui-se que o Programa é uma prática 
possível para que Curitiba atinja o seu objetivo de tornar-se uma cidade sustentável. 
Contudo, há que se investir na expansão do número de participantes, na execução 
efetiva da totalidade das ações aprovadas pela população e inseridas no Plano 
Plurianual (PPA) no ano para o qual as propostas são apresentadas. Como 
contribuição à população local e ao mestrado profissional (PPGS/ISA), vislumbra-se 
a proposição de um Projeto de Lei do Poder Executivo, visando que o Programa, 
para além de uma ação política de uma gestão, possa ser implementado como uma 
política de Estado, o que significa torná-lo política pública permanente em âmbito 
municipal.  
 
 
Palavras-chave: Governança; Democracia participativa; Políticas Públicas; Gestão 

Pública, ODS. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to investigate the performance of the Program Fala Curitiba 
as a mechanism for popular participation in the city of Curitiba, state of Paraná, in the 
years 2017 and 2018. The Fala Curitiba Program is the result of the development of 
the Viva Curitiba Transparente Program and its main goal is to mediate the dialogue 
between municipal government management and the population of Curitiba. The 
Program aims at efficiency in service to the population, through initiatives for the 
modernization of information channels, ensuring transparency in public management, 
restructuring of sectors and processes and service offerings. The program aims to 
develop, through public consultations, actions that can promote sustainable 
development, following the orientations of Agenda 2030 and the propositions of the 
Sustainable Development Goals (SDG). In this sense, some issues were essential to 
guide this work, among them: How the Fala Curitiba Program relates to the 
objectives and goals for the United Nations sustainable development? How the 
Program Fala Curitiba guides popular participation in planning public policies in the 
city of Curitiba? To respond to these questioning, the Focus group guided by semi-
structured questionnaire methodology was used, for through which representatives of 
public managers and civil society representatives were consulted on their 
impressions regarding the Program. As a result, it was possible to notice that Fala 
Curitiba is an innovative Program for popular insertion in decision-making spaces, as 
an exercise in participatory democracy, building budgetary guidelines pieces and 
following the relevant legislation. It is concluded that the Program is a possible 
practice for Curitiba achieve its goal of becoming a sustainable city. However, it is 
needed investing in expanding the number of participants, executing effective 
implementation of all actions approved by the population and inserted in the 
Pluriannual Plan (PPA) in the year for which proposals are presented. As a 
contribution to the local population and to the master's (PPGS/ISA), the proposal for 
a Executive Power Law, aiming that the Program, in addition to an action 
management policy, can be implemented as a State Management Policy, which 
means making it a permanent public policy at the municipal scope. 
  
Keywords: Participatory democracy; Governance; Policies Public; Public 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Democracia é um termo polissêmico de contradição entre seu sentido 

abstrato ou mais normativo. Na ideia de “governo do povo”, a democracia 

participativa prevê variadas formas de atuação do cidadão na construção e na 

condução das políticas públicas. Nesse sistema democrático, deve-se sempre 

buscar o aperfeiçoamento da gestão pública, sua modernização democrática e 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população para superar obstáculos 

básicos que, por muitas vezes, impedem o avanço da qualidade da gestão pública 

contemporânea. Sendo assim, para atingir o exercício da democracia, o 

planejamento participativo na formulação de políticas públicas é fundamental. 

Portanto, a necessidade de debater acerca da importância das ações 

estratégicas adotadas por uma gestão pública sustentável, uma vez que a 

globalização requer tal posicionamento, torna primordial a apresentação de um 

plano de governo sólido e preocupado com as questões ambientais, econômicas e 

sociais, além de incentivar a participação da população na administração pública. 

Nesse sentido, considera-se que um plano de governo democrático deve contar com 

a participação popular a fim de articular desenvolvimento e orçamento. Dessa forma, 

podem-se definir áreas prioritárias e ações estratégicas de governança entre a 

gestão pública e os demais interessados, como a sociedade civil e o setor privado, 

beneficiando a efetivação e a realização de práticas e políticas mais abrangentes de 

governança e cidadania. 

Com um pouco mais de um século da Proclamação da República e três 

décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988 — considerada por vários 

cientistas políticos como a “Constituição Cidadã” (BRASIL, 2019) —, a democracia 

ainda se apresenta como um conceito sujeito a diversas interpretações, tanto no que 

se refere aos atos normativos como à compreensão de significado. Corrobora com a 

discussão Schumpeter (1984), que afirma que é possível analisar a democracia 

como o sistema de governo e um arranjo institucional, no qual o processo de 

decisões deve prever o bem comum e o cidadão tem a oportunidade de intervir 

diretamente nas questões por meio da eleição de indivíduos que se reunirão para 

realizar e defender os interesses e desejos desse povo.  
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O conceito de democracia para Dahl (1997) é apresentado como um processo 

progressivo de constantes transformações, que o autor chama de “poliarquias”, 

popularizadas e liberalizadas, no qual a inclusão e a contestação pública são 

salutares para o fortalecimento e permanência do sistema.  

Santos e Avritzer (2002) conceituam democracia como um sistema político 

que se consolidou no decorrer do século XVIII e se expandiu no processo de 

globalização do século XX. Para os autores, a partir da segunda metade do século 

XX, foi possível observar a consolidação de uma crise gerada pela soma de duas 

patologias: uma ligada aos altos níveis de abstenção de participação, e outra que 

implica em indivíduos sentindo-se cada vez menos representados por aqueles 

eleitos. Os autores ressaltam ainda que esse processo de globalização foi 

responsável por impulsionar uma nova fase da democracia, visando à recuperação 

de tradições participativas em vários países.    

O termo democracia recuperado de Azambuja (1998) vai além do tempo 

presente e busca na Grécia clássica seu fundamento, no qual a junção de demo 

significa povo, e kracia remete ao governo, produzindo o sentido literal de 

democracia como “governo do povo”.  

A democracia participativa — o principal formato que interessa a essa 

pesquisa, considerando o modelo de participação popular adotado pelo Programa 

Fala Curitiba — prevê variadas possibilidades de atuação cidadã na construção e na 

condução das políticas públicas, como propõe as análises de Westbrook (1991), a 

partir das teorias de John Dewey, que defende ser a democracia uma prática 

indissociável da vida comunitária, na qual está efetivamente presente a cidadania 

participativa. O autor afirma que os conceitos de comunidade e democracia são 

indivisíveis por ser a democracia pré-condição para que haja vida em comunidade.  

Portanto, para que exista um sistema democrático na gestão pública são 

necessários o aperfeiçoamento e a construção de instrumentos de gestão que 

reflitam a qualidade dos serviços públicos prestados à população.  

A Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 198, 204 e 206 

(BRASIL, 1988), prevê a criação de conselhos de políticas públicas nos âmbitos da 

Saúde, Assistência Social e Educação nos governos em nível federal, estadual e 

municipal. Esse indicativo proporcionou a multiplicação de conselhos em outras 

áreas temáticas, assim como sustenta Tótora & Chaia (2002). Percebe-se, por 

conseguinte, a importância da participação popular na elaboração, 
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acompanhamento e fiscalização das políticas públicas, pois tal prática proporciona 

institucionalidade, considerando que a referida legislação estabelece a criação de 

instâncias específicas com esse objetivo, obrigatórias principalmente no caso de 

setores em que existam fundos a serem geridos no formato de gestão 

compartilhada.  

Respeitando os conceitos de democracia apresentados por diversos 

pensadores, destacam-se as formulações de Subirats (2001), que pressupõe que 

um plano de governo democrático deve contar com a participação popular para 

garantir a transparência de serviços e investimentos de forma que a gestão possa 

articular desenvolvimento e orçamento, definindo coletivamente as áreas prioritárias 

e ações estratégicas de governança entre a gestão pública e a sociedade civil, 

fortalecendo a cidadania.  

Bulkeley (2005) colabora com o debate e apresenta a perspectiva da 

democracia e dos planos de governo democráticos visando à boa governança, na 

qual as relações sociais funcionam como redes. O autor destaca que a governança 

deve ser focada em sistemas de desenvolvimento político em que atores estatais 

não são necessariamente os únicos, nem os principais, pois estão em diálogo 

horizontal com a sociedade civil. A autora não considera governo e governança 

como opostos, mas um contínuo de sistemas de governar em que atores estatais e 

sociedade civil desempenham diferentes papéis, porém com objetivos comuns, 

enfatizando configurações híbridas em diferentes cenários simultaneamente. Desse 

modo, governança inclui, além de atores diversos, distintos níveis de organização da 

sociedade.  

No município de Curitiba/PR, os recursos que permitem a participação da 

população no planejamento de políticas públicas estão ligados à mobilização da 

população acerca da importância de os cidadãos serem sujeitos nas decisões 

políticas e na gestão da cidade. Nesse contexto, destaca-se o Programa Fala 

Curitiba, que atua como agente ativo que possibilita que os cidadãos façam parte do 

planejamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). A iniciativa está fundamentada em princípios de transparência e inovação, 

permitindo que as opiniões sejam debatidas entre a população e a gestão pública e 

possibilitando a avaliação e a escolha das principais demandas dos cidadãos, como 

ações, obras e serviços públicos a serem incluídos na previsão orçamentária do 

município. O Programa Fala Curitiba está em consonância com a Lei Federal no 
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10.257, de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001), que regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  

Em Curitiba, a incorporação de valores que necessitam ser difundidos para o 

exercício da plena democracia está presente em todos os níveis no Plano de 

Governo – 2017/2020: estratégico, gerencial e operacional, presentes nos 

Programas, projetos e ações desenvolvidos pela gestão. O referido plano de 

Governo – 2017/2020 detalha as ações que são realizadas pelas secretarias, 

administração indireta e órgãos vinculados à administração pública municipal, 

dividido em sete Programas: Viva Curitiba que Não Dorme, Viva Curitiba Cidadã, 

Viva Curitiba Saudável, Viva Curitiba Tecnológica, Viva Uma Nova Curitiba, Viva 

Curitiba Mais Ágil, Viva Curitiba Transparente. Esses sete foram subdivididos em 

três grandes eixos estratégicos, que se consolidam como princípios orientadores da 

gestão e estão na essência da estrutura do modelo de gestão/governança pública 

adotado. 

O Fala Curitiba é um dos produtos do Programa Viva Curitiba Transparente e 

tem, como eixo principal, a responsabilidade com cidadãos do município, buscando 

a melhoria do atendimento à população por meio de iniciativas “de modernização, 

disponibilização de informações para garantia de transparência, reestruturação de 

setores e processos e oferta de serviços direcionados à efetividade” (CURITIBA, 

2019, s/p).  

Considerando-se a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável, 

dando condições e meios para a participação popular, o Programa aproxima-se da 

Agenda 20301 por meio do Objetivo 11: “Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, atendendo a meta 11.3: 

“Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o 

planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e 

sustentáveis, em todos os países”; e do Objetivo 16: “Paz, justiça e instituições 

eficazes”, que conta com as metas, 16.6 - “Desenvolver instituições eficazes, 

responsáveis e transparentes em todos os níveis” e 16.7 - “Garantir a tomada de 

                                            

1 Por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Organização das 
Nações Unidas (ONU, 2019) aprovou, em setembro de 2015, um conjunto de metas que gerou os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o propósito de serem implementados até 
2030. Conhecidos também como “Agenda 30”, contém 17 objetivos globais e 169 metas para 
promover a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a governança democrática (BRASIL, 
2015). 
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decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis” 

(ONU, 2015, s/p). 

O Fala Curitiba é um programa de consultas públicas que inaugura um padrão 

no qual a população possa participar de maneira decisiva na construção das peças 

orçamentárias do município por meio de orientação sobre a forma como as leis são 

construídas e como são destinados os recursos municipais. Procura esclarecer os 

limites orçamentários, jurídicos e técnicos da administração municipal para avançar 

na direção de uma participação qualificada e coerente. Esses esclarecimentos são 

realizados, primeiramente, com os gestores públicos, como nivelamento de 

informação e, posteriormente, esses gestores suficientemente esclarecidos 

repassam as informações para a sociedade civil durante as realizações do Programa 

Fala Curitiba, antes da escolha das prioridades.  

O Programa Fala Curitiba é um modelo inovador de gestão, vem sendo 

reconhecido nacional e internacionalmente, em eventos como o 5º Encontro 

Brasileiro de Administração Pública; Encontro Nacional de Escolas de Governo; 12º 

Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte; III Seminário de Inovação em 

Gestão Pública; Prêmio Gestor Público Paraná 2018 (no qual foi o vencedor); e no 

“70 años de la CEPAL: Planificación con visión de futuro”, das Nações Unidas, onde 

foi apontado como exemplo de governança, fato que motivou a pesquisa que se 

apresenta. 

Realizada na cidade de Curitiba/PR, com o Instituto Municipal de 

Administração Pública (IMAP), esta pesquisa buscou informações sobre a realização 

do Programa “Fala Curitiba” nos anos de 2017 e 2018, visando produzir 

conhecimento sobre os impactos do Programa na gestão pública local. Para isso, 

foram levantadas algumas questões norteadoras que serão descritas na próxima 

seção. 

 

1.1 Norteamento da pesquisa 

 

Como o Programa Fala Curitiba se relaciona com os objetivos e metas para o 

desenvolvimento sustentável das Nações Unidas? De que forma o Programa Fala 

Curitiba orienta a participação popular no planejamento de políticas públicas na 

cidade de Curitiba? Em um cenário econômico desfavorável e pelo descrédito com 

as funções públicas, como a sociedade civil pode ajudar a formular políticas públicas 
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para a cidade, visando suprir demandas sociais, ambientais e econômicas? 

Considerando-se o exposto têm-se como objetivos: 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a atuação do Programa Fala Curitiba como mecanismo de 

participação popular na cidade de Curitiba/PR, no período entre 2017 e 2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos vinculados ao objetivo geral 

 

• Descrever o Programa Fala Curitiba, seus meios de implementação e sua 

capacidade estratégica de mobilização e participação cidadã; 

•  Analisar os resultados obtidos pela gestão pública de Curitiba/PR por meio 

do Programa Fala Curitiba entre os anos de 2017 e 2018. 

 

1.2.3 Objetivos específicos vinculados à proposta de gerar produto bibliográfico e 

produto técnico tecnológico 

 

• Realizar divulgação científica dos resultados da pesquisa na forma de um 

capítulo de livro e na produção de um relatório técnico conclusivo, como 

contribuição ao processo de gestão do Programa Fala Curitiba. 

 

1.3 Justificativa 

 

Atendendo a uma determinação do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2008) e 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2001), as consultas públicas para a 

construção do orçamento modificaram seu formato com o passar dos anos, o que 

Brudeki & Bernardi (2013) apontam como reuniões protocolares semestrais, nas 

quais a população expunha necessidades, desejos e, em alguns casos, queixas em 

relatos ao microfone e, até mesmo, em meios mais contemporâneos, como 

enquetes telefônicas, pela internet e em mídias sociais. 
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De acordo com o determinado no Estatuto da Cidade, a democracia 

participativa prevista na Constituição Federal busca atingir a legitimação da gestão 

pública por meio do diálogo permanente com a sociedade civil. A partir dessas 

normativas, o cidadão deixa a condição de expectador e assume uma condição ativa 

com os gestores públicos. 

A tentativa de melhorar a comunicação com o público acabava sempre por 

responder a anseios individuais, por comunicar previsões de atendimento ou por 

justificar obras ou serviços solicitados anteriormente e ainda não implantados. Esses 

modelos, conforme apresentado por Ricci (2010), apesar de constantemente 

modificados, atraíam sempre o mesmo tipo de público: líderes comunitários que, 

empoderados pelo título a eles atribuído, defendiam causas nem sempre coletivas e, 

em alguns casos, se propunham a fins diferentes dos interesses do conjunto de 

moradores que representavam. 

 Com a demanda de um formato que multiplique o número de encontros, que 

exiba informações sobre como se definem os gastos do dinheiro público, que 

explique as etapas anteriores desse processo e que busque esclarecer os limites 

orçamentários, jurídicos e técnicos da administração municipal, avança-se na 

direção de participação qualificada e coerente. O autor Avritzer (2008) destaca pelo 

menos três aspectos de participação popular na gestão pública: na maneira como a 

participação se organiza; na maneira como o Estado se relaciona com a 

participação; e na maneira como a legislação exige do governo a implementação ou 

não da participação.  

Assim, entre as justificativas possíveis para a elaboração do presente trabalho 

e sua contribuição para com o IMAP, com a cidade de Curitiba e com a sociedade, 

pode-se destacar a ampliação dos canais de escuta da sociedade civil, partindo da 

informação impressa no Plano de Governo de Curitiba 2017-2020, que aponta que 

um dos objetivos da gestão é destacar o município como uma cidade sustentável, 

entendendo que uma cidade que experiencia efetivamente uma gestão democrática 

precisa ampliar esses canais. 

A diretoria do Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), visando 

atender a necessidade de promover a participação popular nos planos de governo 

na cidade de Curitiba durante a gestão 2017/2020, criou o Programa Fala Curitiba. 

Com base na implementação de um sistema de audiências públicas, o Programa 

busca organizar melhor as demandas da população, por meio de seções públicas e 
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com um quórum composto por diversos atores, incluindo a sociedade civil, técnicos 

e gestores públicos.  

A proposta surgiu na tentativa de aprimorar o sistema de audiências públicas, 

utilizado nas gestões anteriores, que era realizado de forma rotineira e, até mesmo, 

automática, em que os atores sociais envolvidos nas audiências eram normalmente 

os mesmos e a participação que dava insuficiente. As audiências eram realizadas 

em poucos minutos e consistiam em uma explicação dos técnicos das ações para o 

próximo ano ou biênio, seguida de uma votação e, então, a audiência era finalizada.  

Diante disso, a atual gestão municipal projetou modelos para aprimorar esse 

processo, no intuito de facilitar o acesso da população às audiências públicas e, 

efetivamente, com o aval da própria população, buscar as melhores alternativas para 

suprir as demandas da cidade.  A ideia era a de revolucionar o sistema de audiência 

pública, aproximando à gestão municipal da população, ou seja, facilitando o diálogo 

do cidadão com os gestores. Assim, as diversas demandas — Educação, Saúde, 

Segurança, Transporte, Coleta de Resíduos, Saneamento Básico, entre outras — 

fazem parte das Leis Orçamentárias e o município deve cumprir com as ações 

previstas a fim de sanar as necessidades da população. 

Sendo assim, este trabalho poderá subsidiar a avaliação das conquistas do 

Programa Fala Curitiba, contribuindo com IMAP, responsável pelo Programa e pela 

comunicação entre a gestão e a sociedade civil. Entende-se que para o eficaz 

funcionamento da máquina pública é necessário que a gestão se atente para a 

análise da governança, o que Pereira (2012) traduz como a habilidade em elaborar e 

efetivar políticas públicas.  

O sucesso da governança está na predisposição em mediar os conflitos e 

buscar consensos para as diversas áreas de política. É necessário habilidade na 

mediação dos conflitos de interesses entre os distintos atores participantes do 

Programa Fala Curitiba, para que este continue em um movimento crescente de 

atrair a população de Curitiba a consolidá-lo, como forma de participação direta na 

vida política do município, buscando promover o bem-estar social, alicerçado na 

transparência na utilização dos recursos públicos e nos princípios da eficiência na 

formulação, implementação, monitoramento, avaliação e continuidade do Programa.  

A escuta das sugestões apresentadas pelos gestores e pela sociedade civil, 

apresentando os aspectos positivos do Programa, bem como as principais falhas e 

riscos de continuidade e/ou descontinuidade. São balizadores que podem ser 
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avaliados e incorporados no seu desenvolvimento, de forma a aproximar-se, cada 

vez mais, da população, entendendo seus anseios a fim de inseri-los nas políticas 

públicas, visando o bem-estar comum. Como o Programa é dinâmico, é possível 

propor mudanças mesmo durante a sua execução, compreendendo tanto a visão 

dos beneficiários do Programa como as análises advindas dos idealizadores. A 

necessidade de mensuração objetiva de resultados é importante, e ela deve 

considerar também os aspectos qualitativos, de forma que o valor das intervenções 

governamentais envolvendo formuladores, avaliadores e beneficiários também 

sejam avaliados.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 No referencial teórico são apresentados os temas e conceitos que permeiam 

a construção do conhecimento e que dão suporte a presente pesquisa.  São temas 

vinculados à governança, às políticas públicas, à gestão pública, à participação 

popular e à sustentabilidade. São discutidas, também, a democracia e a participação 

popular. 

 

2.1 Governança: alguns pressupostos conceituais 

 

A governança está vinculada a comportamentos com objetivo de desenvolver 

atividades orientadas por metas, baseadas em políticas coesas, processos bem 

estruturados e alicerçados no exercício de direitos de decisão para cada área de 

responsabilidade, associados à supervisão e à prestação de contas adequadas, o 

que Rosenau (2000) aponta como o conjunto de atividades apoiadas em objetivos 

comuns que podem, ou não, derivar de responsabilidades legais e formalmente 

prescritas. 

De acordo o Relatório de Desenvolvimento Mundial, apresentado pelo Banco 

Mundial, governança é um “processo por meio do qual, atores estatais e não-

estatais interagem para formular e implementar políticas dentro de um conjunto 

predefinido de regras formais e informais que moldam e são moldadas pelo poder” 

(RELATÓRIO BANCO MUNDIAL, 2017, s/p, tradução nossa). 

Na administração pública, a governança é termo utilizado com frequência e 

em contextos diferentes, convertendo-se em importante estratégia para designar 

uma espécie de solução definitiva dos problemas na gestão pública e para o 

sucesso das políticas governamentais. A gestão pública brasileira adota, desde 

meados da década de 1990, a New Public Management ou Administração Pública 

Gerencial, que vem adaptando conceitos da administração de negócios à gestão 

pública com objetivo de atingir o bem comum, incluindo a sociedade nas esferas de 

decisão do poder público. Esse modelo tem como meta uma política de resultados e 

exige do gestor público eficiência, transparência e qualidade no que se refere à 

prestação de serviços públicos e no exercício das funções estatais, conforme 

apresenta Slomski et al. (2010). De acordo com os autores, para o modelo ser bem-
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sucedido, exige que os gestores aliem qualidade e novos padrões de accountability 

no setor público. 

De acordo com Oliveira (2008), desde meados do século XX, diversas 

definições de governança vêm sendo estudadas e testadas. Nessa perspectiva, a 

Comissão sobre Governança Global (Commission on Global Governance - CGG) e 

Paterson et al. (2003) definem governança como a soma total dos vários modos 

como indivíduos e instituições públicas e privadas administram seus negócios 

comuns. Os autores entendem que a governança é um processo contínuo, por meio 

do qual interesses distintos podem ser organizados e uma ação cooperativa que vise 

o bem comum seja estabelecida. A Commission on Global Governance, em 1995, 

Gonçalves (2005) e o Banco Mundial, em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial 

(2017), definem governança como um processo capaz de produzir resultados 

eficazes, contrapondo-se a atuações isoladas da sociedade civil e do Estado, de 

forma que não haja destaque para nenhum dos dois atores, mas que ambos possam 

agir coletivamente, construindo na prática a boa governança.  

Antes de avançar, é importante destacar a diferença entre governo e 

governança. Os dois conceitos referem-se a um comportamento visando a um 

objetivo, atividades orientadas para metas e a sistemas de ordenação. No entanto, 

governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder da 

polícia, que garante a implementação de políticas devidamente instituídas, enquanto 

governança, de acordo com Rosenau (2000), destaca as atividades apoiadas em 

objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e 

formalmente prescritas que não dependem, necessariamente, do poder da polícia 

para que sejam aceitas e vençam resistências.  

Observa-se que governança, como aponta Rosenau (2000), é um fenômeno 

mais amplo do que governo, pois ela abrange as instituições governamentais, mas 

implica também mecanismos informais, de caráter não-governamental, que fazem 

com que as pessoas e as organizações dentro de sua área de atuação tenham uma 

conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas 

demandas. Assim, pode-se considerar que governança pública compreende tudo o 

que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja direcionada para 

objetivos alinhados aos interesses da sociedade, com a participação popular. 

Trata-se, portanto, do conjunto de atividades apoiadas em objetivos comuns, 

que podem, ou não, derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas. 
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Nesse sentido, a governança sugere a prestação de contas, que deve ser norteada 

pela transparência e accountability. 

Contribuem com o debate referente à transparência e eficiência Slomiski et al. 

(2005; 2010) que ressaltam serem ambos os conceitos e práticas aliados à 

qualidade e a novos padrões de accountability no setor público, considerando que o 

Estado deve ofertar aos cidadãos todas as possibilidades para que estes avaliem o 

desempenho dos gestores públicos. Nesse sentido, Prates (2004) ressalta que a 

informação e a divulgação das decisões e ações dos gestores públicos para os 

cidadãos são de fundamental importância para que todos tenham conhecimento de 

seus direitos e deveres, sem desconfianças e obscurantismos.  

A transparência pública é imprescindível para uma boa governança, na qual 

os cidadãos possam consultar, refletir, monitorar e avaliar como os recursos estão 

sendo utilizados para as atividades públicas, como destaca o § 2º da Constituição 

Federal de 1988, quando dispõe que:  

 

Caberá à administração pública, franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem, o que foi regulamentado pela Lei nº 
12.527, de 2011, que regulamento o acesso a informações, 
conforme o previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 
3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal 
de 1988 e que altera a Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e ainda os 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8/01/1991 (BRASIL, 2011, s/p.).  
 
 

Além das atividades citadas acima, ainda existem outras possibilidades de o 

cidadão intervir diretamente na gestão pública por meio do diálogo entre a sociedade 

civil e a gestão participativa, de forma justa, que proporciona possibilidades de 

manter a interação, assim como acontece nas gestões que adotam o orçamento 

democrático como prática. Nesse modelo, a sociedade civil é mobilizada para 

participar, sugerindo melhorias, normalmente nos locais onde mora, por meio de 

sugestões aparentemente simples. Ainda, por meio desses métodos, a população 

pode acompanhar se as ações do governo estão efetivamente sendo realizadas. 

Sendo assim, a eficiência na gestão pública, conforme ressalta Carneiro & Menicucci 

(2013), é prática valorizada nas políticas governamentais e nessa busca constante 

por melhorias nos serviços públicos, tanto pela sociedade como pelas legislações 

vigentes, é fundamental o desempenho das atividades no setor público com 

transparência.  
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A transparência na gestão pública foi temática debatida na ONU em 2015, 

quando os países membros discutiram que tal prática deveria ser adotada pelos 

governos como forma de assegurar credibilidade e respeito às nações. A boa 

governança, de acordo com a ONU (2015), possibilita a igualdade, a participação, o 

pluralismo, a transparência, a responsabilidade e o Estado de Direito de forma 

permanente e eficiente. Esse debate culminou com a proposta do Programa Agenda 

2030, no qual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados 

visando aprofundar os avanços de desenvolvimento promovidos pela Agenda dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

O Programa Agenda 2030, como compromisso dos ODS, é documento 

validado pelo Brasil como Estado-membro da ONU e que sugere medidas nas três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental, 

objetivando a implementação de práticas que assegurem a boa governança no 

Brasil, considerando os ODS em suas políticas públicas. Visando o cumprimento 

desse objetivo, o IPEA coordenou o projeto nacional de adaptação dos ODS, 

dispostos em um conjunto de 17 temas fracionados em 169 metas, conforme 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). 

Um preceito importante para o cumprimento dos ODS, de acordo com os 

dados apresentados pelo IPEA (2016), diz respeito ao envolvimento de toda a 

sociedade, desde a população, passando pelos gestores públicos, os líderes 

comunitários, entidades não governamentais, empresas, líderes empresariais, entre 

outros agentes sociais. Assim, conclui-se que a implementação dos ODS é 

fundamental na consolidação de um Estado democrático, o que depende de um 

esforço especial dos municípios para o cumprimento de cada uma das metas 

estabelecidas com a ONU.  

Pensando sobre a questão da transparência nos programas de gestão 

pública, observa-se que a prefeitura de Curitiba, desde 2009, disponibiliza por meio 

do Portal da Transparência2 um importante canal para que todos os cidadãos 

possam acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos no município, 

conforme os princípios da Lei Complementar nº 131/2009 e o Decreto nº 7.185/2010. 

Constam no portal: orçamentos; receitas; despesas; balanços orçamentários; 

prestação de contas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); plano 

                                            

2 Conforme disponível em https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/, consultado em 12 nov. 2019. 
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de governo; compras e licitações; lista de funcionários da Prefeitura Municipal de 

Curitiba; e o Diário Oficial, para que qualquer cidadão tenha acesso e possa entrar 

em contato para esclarecer qualquer dúvida por meio do Fale Conosco.  

O principal objetivo do Portal é a democratização de informações sobre a 

execução financeira da Prefeitura Municipal de Curitiba como estratégia de difusão 

da gestão pública por meio de um canal de interatividade entre os gestores públicos 

e os cidadãos. O Portal pode ser entendido como uma possibilidade de controle 

social das contas públicas, bem como uma ferramenta que pode fortalecer a 

cidadania, despertando política de participação e de educação fiscal dos cidadãos 

(CURITIBA, 2020). 

A Lei Federal nº 12.527/20134, regulamentada no âmbito do município de 

Curitiba pelo Decreto 1.135/20155, garante aos cidadãos o direito constitucional de 

acesso às informações públicas, mas foi a partir de 2017 que a gestão municipal de 

Curitiba previu, para o período 2017/2020, o desenvolvimento do Programa Fala 

Curitiba, visando ampliar o debate entre o poder público e a população através da 

escuta de propostas a serem agregadas nas leis orçamentárias do município. A 

partir da execução do Programa, as consultas públicas são ampliadas aos canais de 

escuta do governo municipal que passa a contar com reuniões nos bairros, 

descentralizando e ampliando a comunicação. Para que a população possa se 

expressar e monitorar os resultados de sua participação, um novo portal virtual foi 

criado (http://consultaspublicas.curitiba.pr.gov.br/), com o principal objetivo de 

receber propostas prioritárias da população a serem indicadas nas leis 

orçamentárias. A participação da população ajuda a definir as suas prioridades de 

melhorias para as suas localidades e para a cidade, acentuando as práticas de boa 

                                            

 
4 Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e 
no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em 10 jan. 2020. 
5 Regula o procedimento de acesso a informações públicas, classificação e reclassificação de 
informações sigilosas, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Curitiba, 
garantidos no inciso XXXIII, do artigo 5.º, no inciso II, do §3.º do artigo 37 e no §2.º do artigo 216, da 
Constituição Federal, regulamentados pela Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/decreto/2001/113/1135/decreto-n-1135-
2001-substitui-o-mapa-anexo-do-decreto-n-192-00. Acesso em 10 jan. 2020. 
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governança, transparência, eficiência e fortalecimento da credibilidade da população 

nas políticas públicas municipais. 

 

2.2 Políticas públicas e a governança 

 

Entende-se que a governança se dá por meio da interrelação de atores 

distintos e está vinculada a mecanismos de controle que orientam a gestão pública 

para políticas que possibilitem o pleno atendimento e a plena participação dos 

cidadãos. As boas práticas por parte do poder público agregam a avaliação de 

técnicas de liderança, estratégias e monitoramento na prestação de seus serviços, 

em busca de bons resultados, sempre vinculados à participação popular, em 

especial racionalizando o uso dos recursos públicos a fim de promover o bem-estar 

social. As práticas de boa governança pública devem se vincular a definições claras 

de responsabilidade e ao entendimento da relação entre os gestores e a sociedade 

civil, construindo e consolidando políticas públicas que considerem o diálogo entre 

os dois setores. 

O debate acerca de políticas públicas torna-se cada vez mais eminente para o 

aperfeiçoamento das ações do Estado e para a melhoria da gestão pública que 

envolva a participação da população. Igual importância deve ser dispensada ao 

planejamento governamental, a fim de elucidar as ações, que devem estar claras 

para os gestores, a fim de propor uma agenda de discussão com a sociedade civil 

até a sua avaliação, que também deverá envolver os cidadãos.  

De acordo com Lobato (2006) e Justen (2017), o processo de formulação de 

políticas públicas pode ser compreendido a partir de três vertentes teóricas. A 

primeira é identificada como pluralista e se espelha na experiência americana, 

fundamentada na formulação de políticas públicas a partir do exercício de poder de 

grupos de interesses distintos que atuam junto ao governo buscando otimizar 

recursos e minimizar custos para empreendimentos públicos. Nesse modelo, os 

grupos se organizam buscando interceder de forma a terem seus direitos 

assegurados, e seus objetivos serão atingidos se forem politicamente mais coesos 

do que os grupos com interesses divergentes. É possível observar esse modelo no 

processo de escolhas das prioridades apresentadas pela população no decorrer das 

etapas do Programa Fala Curitiba, quando após a etapa de apresentação das 

propostas individuais, a população, em assembleia, elege suas propostas coletivas, 
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que são incorporadas no orçamento do exercício do ano seguinte. O processo 

eleitoral é a forma de evitar os excessos de poder político pelos grupos detentores 

de maior poder econômico. Nesse caso, a estabilidade se dá por meio de 

competição plural, o que teoricamente garante a todos os cidadãos o acesso à vida 

política. A segunda vertente é o neocorporativismo, conceitualmente inverso ao 

pluralismo, considerando que a intermediação é institucionalizada e não apresenta 

em seus objetivos a ordenação social ou a condução da economia, tratando-se de 

um pacto político. Assim, os grupos institucionalizados, tais como associações, 

sindicatos e partidos são corresponsáveis pelo projeto político. A terceira vertente — 

a marxista — apresenta que o Estado, no caso brasileiro e capitalista, defende 

apenas os interesses da classe dominante, o que o Programa Fala Curitiba busca 

superar, incluindo todos os cidadãos nas discussões e apresentação de propostas 

para toda a cidade de Curitiba, sem distinção de classe social ou localização 

geográfica (centro/periferia). Admite-se assim, as complexas funções do Estado, 

entre as quais as habilidades em lidar com interesses distintos. Percebe-se, que os 

distintos padrões de relacionamento entre Estado/sociedade, e a necessidade de 

diferentes políticas públicas que, conforme Lobato (2007), apresenta para todas as 

vertentes, a necessidade de planejamento das ações no processo de formulação de 

políticas públicas por parte do poder público em seus diferentes níveis.  

 Na busca do exercício democrático durante a gestão 2017/2020 do município 

de Curitiba, o Programa Fala Curitiba vem se desenvolvendo em um formato híbrido, 

no qual a participação popular não se encerra no processo eleitoral e não trabalha 

na perspectiva da obrigatoriedade de filiações a grupos, associações ou qualquer 

outro modelo. Com o desenvolvimento do referido Programa, os cidadãos têm a 

oportunidade de se expressar livremente e individualmente e/ou de se associar a 

outros indivíduos de acordo com seus interesses momentâneos, como no caso das 

escolhas de benfeitorias para sua localidade, sem que isso se torne uma 

obrigatoriedade permanente. 

Nesse sentido, Aguiar (2011) reitera que o controle social é exercido por 

cidadãos de forma direta, ou seja, pela sociedade civil organizada em Organizações 

Não Governamentais (ONGs), Organizações Sociais (OSs), Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) e/ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), enquadrando-se na modalidade de controle externo, ou seja, não sendo 

realizado por quem se encontra inserido na estrutura do órgão controlado. Nesse 
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caso, exemplifica-se, por meio do Programa Fala Curitiba, a participação do cidadão 

na gestão pública e na tomada de decisão sobre como deve ser aplicado o dinheiro 

público, sem necessariamente estar vinculado a qualquer forma de organização 

institucionalizada.  

De acordo com Lobato (2007), a parceria da sociedade civil com a gestão 

pública é uma forma de evitar o excesso de poder político por grupos com maior 

poder econômico, garantindo o acesso de todos à vida política. Uma das questões 

enfrentadas pela política de governança é a falta de coordenação e coerência entre 

os diversos modelos existentes para o âmbito da administração pública. Tais 

questões podem ser amenizadas com a estruturação da gestão com foco na 

participação popular.  

A gestão municipal de Curitiba, entendendo sua responsabilidade com a 

sociedade e com a cidade, busca o diálogo com o mercado, com o terceiro setor e 

com o cidadão que não se encontra vinculado a nenhuma forma de organização, 

visando desenvolver ações em consonância com os ODS. O trabalho desenvolvido 

pela gestão municipal é uma adaptação de procedimentos que utiliza diferentes 

ferramentas de gestão e ampliação do seu campo de diálogo no contexto de 

planejamento, atuação, execução e avaliação de ações, com a intenção de 

promover avanços para que o município se aproxime dos objetivos estabelecidos na 

Agenda 2030 e dos ODS.  

O Programa Fala Curitiba é uma ação em que todos os atores envolvidos se 

apresentam como protagonistas, tanto na atuação direta — na qual a população 

participa —, como no trabalho de mobilização de todos os setores envolvidos. Essa 

prática é apresentada pela gestão pública municipal como um novo paradigma de 

gestão pública que, ao invés de definir a responsabilidade como algo exclusivo dos 

atores que ocupam o poder, substitui pelo modelo de gestão fundamentada na 

democracia participativa, na qual as responsabilidades são compartilhadas entre a 

gestão pública e a sociedade civil. 

Buscando esse formato de democracia participativa, o Programa Fala Curitiba 

mobiliza o planejamento de recursos materiais, humanos, financeiros, entre outros, 

utilizando-os de forma integrada, visando o desenvolvimento local e o bem-estar do 

município e a qualidade de vida da população, o que, conforme Nascimento (2010), 

é a gestão pública agindo de forma a atender aos interesses da coletividade, ou 

seja, ao interesse público. 
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2.3 Gestão pública, participação popular e sustentabilidade 

 

Pensar a gestão pública na perspectiva da sustentabilidade e da participação 

popular significa entender conceitos interligados e indispensáveis para a 

compreensão da importância do Programa Fala Curitiba como uma política pública 

municipal. Ao referir-se à política pública, este trabalho estará em consonância com 

o conceito de Boneti (2006), que discutiu a possibilidade de intervenção da gestão 

municipal no sistema social por meio de ações previamente planejadas, executadas 

e avaliadas, com o envolvimento direto dos principais atores sociais interessados, no 

contexto da construção de parcerias que visem o bem-estar comum. 

Ainda no conceito de Boneti (2006), as políticas públicas estão expressas 

como o resultado das tensões entre as forças estabelecidas no âmbito das relações 

de poder que são formadas por grupos econômicos, políticos e pela sociedade civil, 

o que é corroborado por Carneiro (2013), que aponta que o termo gestão pública 

vem substituindo o termo administração pública. Por outro lado, Perry e Kraemer 

(1983) ressaltam que gestão é um conceito genérico que aproxima os setores 

público e privado e consideram que a gestão pública é uma fusão da orientação 

normativa da administração pública tradicional.  

A gestão pública incorpora temas como democracia e responsabilidade e 

valores como equidade, igualdade e probidade. Para Carneiro (20130), a gestão 

pública, no que se refere à orientação instrumental, aceita que o setor público 

compartilhe com o setor privado a necessidade de alcançar seus objetivos de forma 

mais econômica e eficiente.  

A gestão pública, de acordo com Brugué & Subirats (1996), está envolvida 

pela sociedade que a circula de acordo com o interesse coletivo e sua legitimidade 

decorre da habilidade em perseguir esse interesse. Daí se tem a ligação entre 

sociedade e gestão, e sua relação com o Estado. A gestão pública não possui 

caráter cartesiano e não dispõe de um corpo teórico rígido é, ao mesmo tempo, 

exige reflexão sobre a administração pública e demanda o desenvolvimento de 

ferramentas que permitam aperfeiçoar o cotidiano da ação governamental de forma 

a atender as expectativas de bem-estar da população de forma geral. Dessa 

maneira, a gestão pública deve estar atenta aos preceitos da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental, visando um desenvolvimento equilibrado, que 

envolva a participação popular.  
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De acordo com Keohane (1977), as demandas referentes à gestão pública e 

sustentabilidade estão vinculadas às transformações socioeconômicas, ambientais, 

tecnológicas e culturais, vividas na sociedade contemporânea que apresenta intensa 

urbanização, indícios de crises de governança e de valores, o que exige o 

desenvolvimento de mecanismos capazes de enfrentar os desafios que se colocam 

em ritmo acelerado para um futuro envolvendo a sociedade de forma geral. Nesse 

sentido, Gomes (2016) aponta para questões que desafiam o equilíbrio entre 

desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental e justiça social por meio de 

uma governança transparente e democrática. O autor ressalta, ainda, que na 

construção desta resposta é preciso fazer escolhas que abordem a temática para 

além da forma fragmentada ou parcial, mas que abarquem abordagens sistêmicas e 

horizontais.  

Conforme Corrêa (2009), não há o que deixar de lado momentaneamente 

para tentar resolver depois, pois a crise socioeconômica da sociedade 

contemporânea deve ser enfrentada de forma a reverter os danos causados pelas 

mudanças climáticas extremas, o esgotamento dos recursos naturais e a superação 

da desigualdade social. Corrobora com a discussão, Martinelli & Joyal (2004) 

afirmam que para o desenvolvimento ser de fato sustentável, é preciso ser planejado 

da forma mais ampla possível, buscando o atendimento mínimo de necessidades 

básicas da população, considerando que o desenvolvimento está intimamente 

associado à participação popular. Ainda sobre a temática, Jacobi (2003) corrobora 

com a discussão, apontando para a necessidade de garantir o acesso da população 

às instâncias de decisão nas esferas públicas, buscando gerar um equilíbrio entre 

sustentabilidade e justiça social, promovendo qualidade de vida aos cidadãos e 

equilíbrio ambiental.  

As propostas responsáveis e inovadoras estão vinculadas à trajetória de 

novos conceitos de governabilidade da administração pública, em que as políticas 

públicas devem, de acordo com Boneti (2006), corresponder à ideia de uma 

presença incisiva do Estado no sistema social, por meio de uma ação anteriormente 

planejada, executada e avaliada com participação direta dos principais atores sociais 

interessados, no contexto de uma correlação de forças. Nesse sentido, a adoção do 

Portal da Transparência no município de Curitiba, para além do seu caráter 

informativo sobre as contas públicas municipais, proporciona a facilitação na 

prestação de serviços e processos burocráticos via internet, permitindo ainda que a 
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própria gestão municipal passasse a utilizá-lo, controlando estoques, fluxos de 

materiais e serviços, aos quais todos os cidadãos têm acesso. Esse exercício de 

cidadania é o fruto de um longo processo iniciado no momento de redemocratização 

do Brasil, em meados dos anos de 1980, e que encontrou potência a partir da 

Constituição Federal de 1988, que apresentou canais possíveis de participação 

popular como esfera do controle social. 

 

2.4 Democracia e participação popular 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, de acordo com Caldeira & 

Holston (2004) e Avritzer (2016), é um marco imprescindível no desenvolvimento dos 

institutos e modelos participativos, com uma atuação destacada de movimentos 

sindicais e sociais, na organização popular e na luta por espaços políticos.  

Além da previsão da democracia participativa, a Constituição de 1988 

possibilitou a ampliação da participação popular valorizando a esfera local, 

atribuindo competências para as políticas sociais. Essa institucionalidade foi 

posteriormente detalhada por meio de legislação infraconstitucional, entre as quais 

se destacam as Leis Orgânicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto da 

Cidade, a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, 

Carneiro (2013) ressalta que, se formalmente a legitimidade é derivada da natureza 

legal e pública por parte da administração pública, atualmente ela é também fruto do 

aumento da habilidade dos gestores em entregar serviços sintonizados com as 

demandas de uma pequena parcela da população que detém o domínio econômico. 

As decisões coletivas que são fruto da interação entre a sociedade civil e 

atores políticos possuem caráter mais democrático e, portanto, tendem a impulsionar 

melhor o planejamento e a execução de políticas públicas. Alicerçado nas 

argumentações de Prats (2001), que define que o sistema social apresenta 

características de possível governabilidade quando todos os atores sociais 

interagem para a tomada de decisões de forma coletiva, buscando a resolução de 

conflitos comuns, esta deve sempre basear-se em regras pré-estabelecidas na 

forma de leis, atos normativos e/ou acordos informais. 

Acerca do processo de articulação entre gestão democrática e legislação, 

Bernardi (2011) apresenta que as ações a serem desenvolvidas por uma gestão 

democrática participativa devem necessariamente incluir debates, audiências e 
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consultas públicas sobre o PPA, a LDO, a LOA, entre outros. O autor destaca, ainda, 

o Estatuto da Cidade, que deixa a critério do município apresentar possibilidades 

que direcionem a gestão na construção de meios que propiciem a participação 

popular. 

O Estatuto da Cidade, de acordo com Fiorillo (2006), tem como objetivo 

orientar ações dos gestores para que consigam o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, valorizando a sustentabilidade. O 

Estatuto da Cidade foi apropriado de forma conceitual e prática pela gestão do 

município de Curitiba no período 2017/2019, o que reflete no desenvolvimento e 

implementação do Programa Fala Curitiba (CURITIBA, 2017, s/p). 

A democracia participativa, conforme ressalta Pitkin (2006), é a forma de 

governar que não apenas reconhece os direitos de seus cidadãos, mas divide com 

eles o poder de estabelecer critérios para as políticas públicas. A participação cidadã 

subentende, portanto, cidadãos informados e participantes, influindo na formulação e 

no encaminhamento dessas políticas. Por sua vez, o poder público deve ser 

plenamente transparente e seus propósitos e ações devem ser explícitos. A clareza 

de objetivos torna as decisões mais viáveis, o que corrobora com os apontamentos 

de Luchman (2007), sobre o modelo de democracia participativa como sendo aquele 

capaz de articular cidadania e soberania popular em prol da presença dos cidadãos 

nos processos de discussão e decisão política. O autor também ressalta que o poder 

deve ser exercício de forma democrática em consonância com instituições e 

indivíduos dispostos a discutir publicamente e, principalmente, a mediarem as 

relações em busca da consolidação de ações de interesse público. 

Para se analisar problemas, suas possíveis soluções e para planejar o futuro 

da sociedade, a participação cidadã possibilita que as decisões não fiquem restritas 

a um pequeno número de técnicos e políticos, permitindo que o assunto debatido 

inclua posições conflitantes. Esse debate remete ao conceito de participação cidadã 

que, conforme Gohn (2003), está lastreado na universalidade dos direitos sociais, 

visando ampliar o conceito de cidadania ao buscar compreender efetivamente o 

papel e o caráter do Estado, bem como o entendimento de que as políticas públicas 

estão intrinsecamente ligadas ao debate público. Essa discussão é enriquecida 

pelas formulações de Luchman (2007), que entende a participação cidadã como 

pilar fundamental da democracia, pois possibilita que os cidadãos participem 
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ativamente do processo de tomada de decisões públicas, o que legitima as ações da 

gestão pública diante da população.  

Na democracia que se vislumbra no século XXI, a participação democrática 

da população não pode mais ser restrita à eleição de seus representantes, conforme 

apresentado por Avritzer (2002). É preciso que a população esteja presente nos 

processos decisórios, como é o caso do sistema de Orçamento Participativo, que 

funcionou em vários municípios brasileiros e que se constituiu como possibilidade de 

engajamento da sociedade na gestão das políticas públicas. Avritzer (2002) destaca 

que a prática de ouvir a população organizada — como acontece nas rodadas do 

Orçamento Participativo — pode, conforme o autor, ser entendida como a 

institucionalização de possibilidades de apresentação, pela população, das 

demandas em bases negociadas, constituindo práticas societárias que possibilitam 

que o poder público e que a sociedade civil negociem aberta e diretamente, 

garantindo o acesso a bens públicos. 

Percebe-se, portanto, a crescente responsabilidade da gestão pública 

municipal como impulsionadora do desenvolvimento local, que adota como prática a 

boa governança, envolvendo a eficiência por meio, inclusive, da participação 

popular, destacando que essa participação não se dá apenas através de 

organizações e grupos formalizados, mas, sim, de uma participação franqueada a 

qualquer cidadão que queira apresentar propostas que visem o bem-estar comum.  

É na perspectiva do bem-estar comum, buscando construir meios para se 

estabelecer como uma cidade sustentável, que a gestão municipal de Curitiba 

propõe políticas públicas seguindo as orientações e metas estabelecidas nos ODS, 

instituindo diálogo com a sociedade civil, recebendo propostas de ações que são 

inseridas na LOA municipal e gerando impactos positivos nas comunidades como 

um todo por meio do Programa Fala Curitiba. Esses impactos produzem efeitos 

sobre as instituições sociais, sobre as organizações privadas e, em especial, sobre a 

cultura de toda a população, gerando uma concepção de desenvolvimento diferente 

e eficiente, fundamentado na democracia participativa e fortalecendo os vínculos 

entre gestão pública e sociedade civil.  

A gestão municipal de Curitiba, atenta com as orientações dos ODS e as 

proposições da Agenda 2030 e visando o fortalecimento da democracia, estimula a 

participação popular na proposição, monitoramento e avaliação de políticas públicas 

por meio de ações (como o Programa Fala Curitiba) que visem estimular a 
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população, de forma geral, a apresentar suas propostas de benfeitorias em seus 

locais e que serão, após aprovação em reuniões com a comunidade, incluídas na 

LDO. Uma das premissas da gestão em relação ao Programa é a de que essa 

prática aumenta a transparência, accountability e a credibilidade do governo e de 

seus participantes. O Programa se desenvolve em etapas sucessivas que se 

encaminham para a tomada de decisões, considerando-se a etapa de apresentação 

de propostas individuais; a discussão e a transformação das propostas individuais 

em coletivas; sua apreciação e escolha; e sua execução e avaliação. Seguindo a 

lógica do Programa Fala Curitiba, percebe-se que se aplica o conceito de 

democracia diretamente ligado à cidadania, sendo fundamentada na inclusão, na 

igualdade de tratamento e na participação, sendo o principal alicerce para a paz, 

para o desenvolvimento sustentável e para a consolidação dos Direitos Humanos, 

princípios imprescindíveis para o cumprimento dos ODS. 
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3 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de viés qualitativo e 

enfoque descritivo. O estudo em questão refere-se ao Programa Fala Curitiba, cuja 

delimitação temporal de análise compreende os anos de 2017 e 2018, período em 

que foi implementado o Programa e em que foram gerados os primeiros resultados. 

A pesquisa de cunho descritivo exige do investigador uma série de informações 

sobre o que se deseja pesquisar, no qual se descreve os fatos e fenômenos de 

determinada realidade, conforme Triviños (1987), que, no caso específico, é o 

Programa Fala Curitiba. Para a coleta de dados, utilizou-se da técnica de grupo focal 

(MORGAN, 1997), uma vez que essa metodologia possibilita a coleta de dados por 

meio das interações em grupo ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador. É o caso do grupo focal desta pesquisa, que visou discutir o Programa 

Fala Curitiba. Essa técnica também pode ser utilizada como um recurso para 

compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações 

sociais de um grupo específico, como sugere Veiga e Gondim (2001). 

 

3.1 O processo metodológico 

 

Para alcançar o objetivo proposto: investigar a atuação do Programa Fala 

Curitiba como mecanismo de participação popular na cidade de Curitiba/PR no 

período referendado, utilizou-se da coleta de dados: (I) bibliográfica, (II) documental 

e (III) pesquisa de campo junto aos participantes diretos do Programa Fala Curitiba, 

aqui representados pela sociedade civil e pela equipe gestora do Programa. 

 

3.1.1 A coleta bibliográfica 

 

A coleta bibliográfica foi realizada buscando-se entender os conceitos de 

governança, políticas públicas, gestão pública, participação popular, sustentabilidade 

e democracia em seus temas adjacentes. O resultado da pesquisa é apresentado de 

forma sintetizada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Síntese da pesquisa bibliográfica 

 
Autor 

Obra Ano 

PERRY, James L.; KRAEMER, 
Kenneth L. 

Public Management: Public and Private Perspectives 1983 

SCHUMPETER, Joseph Alois  Capitalismo, socialismo e democracia 1984 

WESTBROOK., Robert Brett John Dewey and American Democracy 1991 

BRUGUÉ, Quim; SUBIRATS, 
Joan 

Lecturas de gestión pública 1996 

DAHL, Robert Poliarquia: Participação e Oposição 1997 

AZAMBUJA, Darcy Teoria geral do Estado 1998 

KEOHANE, Robert O.; NYE JR Poder e Interdependencia: La política mundial em 
transición 

1998 

ROSENAU, James N Governança, Ordem e Transformação na Política 
Mundial 

2000 

SUBIRATS, Joan Nuevos mecanismos participativos y 
democracia: promesas y amenazas 

2001 

TÓTORA, Silvana; CHAIA, Vera Conselhos Municipais: descentralização, participação 
e limites institucionais 

2002 

AVRITZER, Leonardo  Orçamento Participativo: as experiências de Porto 
Alegre e Belo Horizonte. 

2002 

GOHN, M. G.  Movimentos Sociais no Início do Século XXI: antigos 
e novos atores sociais. 

2003 

JACOBI, Pedro Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade 2003 

PATERSON, Matthew; 
HUMPHREYS, David; 
PETTIFORD, Lloyd 

Conceptualizing Global Environmental Governance: 
From Interstate Regimes to Counter-Hegemonic 
Struggles. 

2003 

MARTINELLI, Dante P.; JOYAL, 
André 

Desenvolvimento local e o papel das pequenas e 
médias empresas 

2004 

PRATES, Antônio Augusto 
Pereira 

Administração Pública e burocracia 2004 

BULKELEY, Harriet Reconfiguring environmental governance: Towards a 
politics of scales and networks 

2005 

CALDEIRA, Teresa P.R.; 
HOLSTON, James 

Democracy and Violence in Brazil 2005 

SLOMSKI, Valmor Controladoria e Governança na Gestão Pública 2005 

BONETI, Lindomar Wessler Políticas públicas por dentro 2006 

PITKIN, Hanna Fenichel Representação: palavras, instituições e ideias 2006 

LÜCHMANN, L.H.H. A representação no interior das experiências de 
participação 

2007 

AVRITZER, Leonardo Instituições participativas e desenho institucional: 
algumas considerações sobre a variação da 
participação no Brasil democrático 

2008 

OLIVEIRA, Gustavo Justino de Governança Pública e Parcerias do Estado: a 
relevância dos acordos administrativos para a nova 
gestão pública 

2008 

CORRÊA, Elizabeth Saad Comunicação digital e novas mídias institucionais 2009 

SLOMSKI, Valmor et al. A demonstração do resultado econômico e sistemas 
de custeamento como instrumentos de evidenciação 
do cumprimento do princípio constitucional da 
eficiência, produção de governança e accountability 
no setor público: uma aplicação na Procuradoria-
Geral do Município de São Paulo 

2010 

RICCI, Rudá Lulismo – Da era dos movimentos sociais a ascensão 
da nova classe média brasileira 

2010 

PEREIRA, José Matias Manual de gestão pública contemporânea 2012 

BRUDEKI, Nelson Martins & 
BERNARDI, Jorge Luiz 

Gestão de serviços públicos municipais 2013 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629805000880?via%3Dihub#!
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PEDRA, Adriano Sant’ana Mutação Constitucional: Interpretação Evolutiva da 
Constituição na Democracia Constitucional 

2013 

CARNEIRO, Maria Francisca Teoria jurídica contemporânea: semiótica, proporções 
e filosofia do direito. 

2013 

AVRITZER, Leonardo A Democracia e os Custos do Presidencialismo de 
Coalizão 

2016 

GOMES, Marcelo Gestão Pública Sustentável (GPS).  2016 

Fonte: O autor, 2020 

 

3.1.2 A coleta documental 

 

A coleta documental de dados foi realizada por meio da análise de relatórios 

sobre o Programa Fala Curitiba, produzidos e disponibilizados pelo Instituto 

Municipal de Administração Pública (IMAP), dados publicados no Portal da 

Transparência do município de Curitiba, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

Lei Orçamentária Anual (LOA) dos anos de 2017-2018. Foram analisados ainda o 

relatório das demandas cumpridas, conteúdo disponível no site Fala Curitiba6, uma 

pesquisa de opinião realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela 

ONG Pacto Global com os participantes do Programa, e metas e indicadores da 

Agenda 2030 aplicáveis ao caso.  

O Programa Fala Curitiba realiza consultas públicas junto às comunidades — 

sociedade civil — visando definir, de forma colaborativa, as diretrizes orçamentárias, 

avaliando onde e como o orçamento da cidade deve ser investido. Para compor a 

análise do Programa, houve também um olhar para a possibilidade deste em 

contribuir para que Curitiba consiga se destacar como município que objetiva 

contribuir para o alcance dos ODS, buscou-se analisar quais os atos normativos 

foram utilizados na sua elaboração e são utilizados na sua execução: 

a) Constituição Federal de 1988: início da pesquisa; 

b) Plano de Governo: dados do Plano de Governo de Curitiba para a gestão 

2017-2020; 

c) Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO: metas e prioridades para o exercício 

financeiro corrente; 

d) Lei Orçamentária Anual/LOA: estima a receita e fixa a despesa do 

município de Curitiba para os exercícios 2018 e 2019; 

e) Plano Plurianual/ PPA compreende metas para o exercício de quatro anos; 

                                            

6 www.falacuritiba.curitiba.pr.gov.br 
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f) Pesquisa de opinião realizada pela ONG Pacto Global: abordou a opinião 

dos participantes do Programa Fala Curitiba em 2017 (www.pgp-pr.org.br); 

g) Agenda 2030: plano de ação que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, através de 169 metas, de forma a relacionar os ODS com as 

ações aprovadas pela sociedade civil de Curitiba. São objetivos e metas 

claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias 

prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as 

escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro; 

h)  Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: acrescenta dispositivos 

à Lei Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

i) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010: que dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e 

controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, 

parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000, e dá outras providências; 

A coleta documental aconteceu junto ao IMAP, no material disponível nos 

sites do Instituto, e no Portal da Transparência do município de Curitiba.  

 

3.1.3 A pesquisa de campo 

 

Para a pesquisa de campo, consideraram-se dois encontros presenciais 

realizados na sede do IMAP durante o mês de novembro de 2019, um com a 

sociedade civil e o outro, com a equipe gestora do Programa. Tais encontros foram 

parametrizados pela metodologia de coleta de dados, denominada de Grupo focal 

orientado por questionário semiestruturado (tempestade de ideias), para buscar nos 

grupos representativos do Programa suas percepções, avaliações e interpretações 

sobre o Programa Fala Curitiba. Também, para observar sua execução como 

proposta de política pública que contribua para que o município possa ser 

reconhecido como uma cidade inclusiva e sustentável.  
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A reunião com os representantes da sociedade civil (5 representantes) 

foi realizada no dia 06 de novembro de 2019, na sede do Instituto Municipal 

de Administração Pública - IMAP, com pessoas entre 18 e 34 anos, conforme 

expresso no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Participantes do Grupo focal representando a sociedade civil 

REGIONAL IDADE FEMININO MASCULINO 

Boa Vista 18 anos Estudante de arquitetura  
 

Cajuru 58 anos Ensino Médio completo  
 

Matriz 35 anos Superior completo em 
Pedagogia 

 
 

Boqueirão 28 anos  Superior completo em 
Administração 

 

CIC 32 anos  Ensino Fundamental completo 
 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Observando a participação majoritariamente feminina, percebe-se que, a 

participação política7 é um conceito fundamental em um Estado democrático, no qual 

a soberania do povo e a democracia, não existe sem a participação das mulheres. 

Possibilitar a participação feminina fortalecendo o controle social sobre as decisões 

da cidade é importante para a consolidação do Programa Fala Curitiba, pois legitima 

o caráter participativo da democracia, característica almejada nos governos 

democráticos. A participação das mulheres no poder local é imprescindível, quando 

se pretende implementar mudanças na concepção da população em relação à 

participação política.  

Os representantes dos gestores públicos que participaram do Grupo focal 

foram três técnicos diretamente vinculados à gestão do Programa Fala Curitiba, 

integrantes do IMAP que trabalham com o recebimento e sistematização das 

propostas apresentadas pela sociedade civil. A atividade do Grupo focal foi realizada 

no dia 08 de novembro de 2019, na sede do IMAP, situado à Av. João Gualberto, 

623, Bairro Alto da Glória, Curitiba/PR, das 19h às 21h.  O convite aos gestores 

                                            

7Participação política é um dos pressupostos da democracia. Conforme a CF/88, a soberania popular 

é exercida direta e indiretamente. Democracia direta por meio de plebiscito, referendo e iniciativa 
popular; e a democracia indireta – direito a escolha de representantes políticos, nos Poderes 
Legislativo e Executivo. 
 



44 
 

públicos foi encaminhado ao IMAP e a equipe técnica decidiu quem iria participar. 

Assim, neste trabalho, os representantes do IMAP que participaram dessa 

metodologia de pesquisa passam a ser denominados de gestores. 

No intuito de mediar a execução do encontro com os grupos participantes do 

Programa Fala Curitiba, utilizou-se o roteiro semiestruturado de coleta de dados 

Quadro 3. Tal roteiro contém questões direcionadas ao funcionamento do Programa, 

desde as etapas de mobilização da sociedade civil até a conclusão das ações 

propostas, aprovadas e executadas. Os encontros com os gestores e com a 

sociedade civil, no formato Grupo focal objetivaram a compreensão de como ambos 

os setores sociais interpretam o funcionamento do Programa Fala Curitiba e sua 

importância como possibilidade de participação cidadã, prática de democracia 

participativa e controle social, conforme se apresenta a seguir. Considerando-se a 

necessidade de orientar a metodologia proposta, organizou-se (Quadro 3) um roteiro 

de perguntas que serviram como fio condutor de toda a atividade realizada com os 

gestores do Programa Fala Curitiba como também com a sociedade civil. 

 

Quadro 3 – Roteiro semiestruturado elaborado para o Grupo focal com a sociedade 
civil e os gestores públicos 

GESTORES PÚBLICOS SOCIEDADE CIVIL 

Quais são as vantagens/benefícios de incluir, na 
LDO de Curitiba/PR, as sugestões obtidas por 
meio da participação popular? 

Quais são as vantagens/benefícios de incluir, na 
LDO de Curitiba/PR, as sugestões obtidas por 
meio da participação popular? 

Nos anos de 2017 e 2018, quantos bairros 
foram ouvidos pelo Programa Fala Curitiba? Em 
quais bairros houve maior índice de 
participação? Na sua visão, por que esses 
bairros foram os mais participativos? 

A equipe gestora do Programa Fala Curitiba é 
treinada e motivada? 
 

Quais bairros receberam maior investimento de 
obras executadas? 
 

A sociedade se sente incluída no processo de 
decisão com as possibilidades de participação 
no Programa Fala Curitiba? 

Qual o nível de formação e informação dos 
gestores e técnicos que trabalham diretamente 
com o Programa Fala Curitiba? A equipe é 
treinada e motivada? 

O Fala Curitiba contribui para o índice de 
aprovação popular do governo atual? 
 

A sociedade se sente incluída no processo de 
decisão com as possibilidades de participação 
no Programa Fala Curitiba? 

Quais são as facilidades para se atingir à 
população utilizando o Fala Curitiba? 
 

O índice de participação popular é maior por 
meio virtual ou presencial? Quais os motivos? 

Os locais das reuniões são adequados? 
 

O Fala Curitiba contribui para o índice de 
aprovação popular do governo atual? 

O cidadão recebe orientação de como participar 
e acompanhar o processo? 

Quais são as facilidades para se atingir à 
população utilizando o Fala Curitiba? 

A plataforma utilizada pelo Programa Fala 
Curitiba permite o acompanhamento de forma 
satisfatória por qualquer cidadão que se 
interesse em saber como estão sendo 
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executadas as obras na cidade? 

Os locais das reuniões são adequados? 
 

O sistema de comunicação entre a gestão 
municipal e a sociedade civil se dá de forma 
satisfatória pelos cidadãos? 

A equipe que recebe e sistematiza a 
participação por meio virtual recebe 
capacitação? 

 

O cidadão recebe orientação de como participar 
e acompanhar o processo? A plataforma 
permite algum tipo de serviço de atendimento 
ao cidadão? 

O sistema de comunicação adotado é 
adequado? 

Todas as secretarias envolvidas dialogam e 
trabalham em sintonia para o bom andamento 
das obras e do atendimento à população no que 
se refere às propostas apresentadas ao 
Programa? Todas as secretarias compreendem 
a importância da democracia representativa 
como prática da boa governança? 

Fonte: O autor, 2020. 

 
As questões apresentadas no Quadro 3 foram utilizadas para descrever o 

Programa Fala Curitiba e para entender como os participantes e responsáveis por 

sua execução percebem seu funcionamento na prática, a partir do contato direto 

com a comunidade. No decorrer do encontro, o pesquisador pôde alterar a ordem 

das perguntas, modificá-las e, ainda, suprimir ou acrescentar perguntas, conforme o 

desenrolar da atividade, de forma a desafiar os participantes a apresentarem suas 

reais impressões relativas ao programa. 

Realizado durante o mês de novembro de 2019, o Grupo focal foi escolhido 

como método por permitir ao pesquisador a flexibilidade de realizar o trabalho em 

grupo, utilizando um roteiro semiestruturado como orientador, buscando maior 

número possível de informações para que se pudesse analisar a percepção da 

sociedade civil e dos gestores públicos sem a comum dispersão dos participantes.  

O objetivo central do Grupo focal foi identificar como os representantes dos gestores 

públicos e da sociedade civil interpretam o Programa Fala Curitiba, bem como os 

aspectos que devem ser aperfeiçoados pela gestão. Buscou-se entender os 

diferentes “olhares” sobre a importância do Fala Curitiba para a sociedade civil e 

para os gestores, considerando que os mecanismos do Programa ainda não são 

suficientes e devem ser aperfeiçoados, buscando que, uma parcela maior da 

população participe de todas as etapas previstas pelo Programa Fala Curitiba; a 

eficiência dos mecanismos utilizados pela gestão pública para mobilizar a sociedade 

civil para que participem das consultas públicas; e a compreensão de como funciona 
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cada uma das etapas do Programa, em especial a transformação das propostas 

individuais em propostas coletivas.  

 De acordo com o roteiro, apresentado no Quadro 3, a pesquisa contou com o 

tema principal, a importância do Programa Fala Curitiba como prática de democracia 

participativa, o que permitiu que a conversa acontecesse sem seguir uma única 

direção.  

Os encontros para realização do Grupo focal foram gravados, posteriormente 

transcritos na íntegra e subdivididos em temas, como um brainstorming com as 

respostas dos gestores públicos e da sociedade civil, a saber: LDO; participação 

popular; bairros ouvidos; maior participação e por quê; bairros com maior 

investimento e maior número de obras concluídas; formação dos gestores; 

participação popular virtual/ presencial; inclusão; poder de decisão; participação 

popular; aprovação popular da atual gestão; diálogo entre poder público e sociedade 

civil; reuniões em locais adequados; receber e sistematizar propostas por meio 

virtual; orientações e informações aos participantes da sociedade civil; adequação 

dos serviços de comunicação; e unidade da gestão. 

Foram destacadas as palavras-chaves, doravante entendidas como 

categorias, entre aquelas que mais apareceram nas respostas dos participantes do 

Grupo focal, que representam a síntese das respostas: Constituição Federal; voz 

ativa; participação; prioridades; coletividade; decisões; pertencimento; presença; 

governança; propostas; democracia; participação; diversidade; 10 administrações 

regionais; 75 bairros; reuniões com mais de um bairro; engajamento; divulgação; 

lideranças comunitárias; demandas; população; periféricos; vulnerabilidade; 

participação variada; recursos não são pré-estabelecidos; eleições; prioridades; 

planejamento; execução; gestão pública; motivados; consultas públicas; orçamento; 

sucesso; possibilidades; eletrônica; divulgação; cadastro; trocas; debates; 

esclarecimentos; tempo; participação; reuniões; comunicação digital; cidadãos 

participantes; prioridades; individuais/coletivas; tomada de decisão; eleição das 

prioridades; encontros; debates; mobilização; eleição; campanha; definição; 

metodologia; consulta; escuta ativa; qualificar participação; pertencimento; decisões; 

diálogo; comunidade; democracia; participação popular escuta; cidadão; 

oportunidades; grupos temáticos; coletividade; prioridades; governança; orçamento; 

inovação; descentralização; sensibilização; coletividade; debate; tema/política 

pública. 



47 
 

Essa síntese serviu para que as respostas fossem analisadas por categorias, 

aproximando as respostas de todos os participantes e formando uma resposta única 

que abordasse, de forma abrangente, cada uma das questões apresentadas.  

Mesmo que o objetivo da transcrição tenha sido transpor as informações 

obtidas pela oralidade em informações escritas, nesse momento, ocorreu um novo 

momento de escuta, no qual se pode analisar impressões e hipóteses que afloram 

intuitivamente durante o ato de escutar e transcrever: as observações ocorridas 

durante as transcrições corroboraram na compreensão da forma como os 

participantes do Grupo focal percebem o Programa Fala Curitiba. A análise das 

informações ocorreu após a transcrição completa das gravações realizadas no 

Grupo focal, para que fosse possível ter as informações de todos os participantes 

organizadas de acordo com o roteiro semiestruturado utilizado na condução do 

encontro.   

 

3.2 A análise dos dados 

 

A análise dos dados obtidos com a técnica do Grupo focal possibilitou pensar 

nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do Programa Fala Curitiba, na atuação dos 

seus gestores, na efetiva participação da Sociedade Civil, suas demandas 

(individuais e coletivas), na imagem da cidade de Curitiba como uma cidade que 

desenvolve ações voltadas à participação pública, bem como nos impactos que o 

Programa tem gerado no que se refere à gestão pública municipal. 

Com o intuito de investigar a atuação do Programa Fala Curitiba como 

mecanismo de participação popular e de descrevê-lo como meio de implementação 

de política pública e sua capacidade estratégica de mobilização e participação 

cidadã, buscou-se organizar o referencial teórico com os dados obtidos na revisão 

documental, partindo das seguintes palavras-chave: participação popular no 

planejamento de políticas públicas, planejamento participativo e governança pública.  

Os documentos obtidos na pesquisa, como os relatórios da gestão municipal, 

os dados disponíveis no portal da transparência, as Leis e os atos normativos e a 

bibliografia consultada serviram de embasamento para a formulação das questões 

do Grupo focal, apresentadas no Quadro 2, que foram fundamentais para a 

descrição e análise do Programa.  
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As respostas obtidas no Grupo focal orientado por questionário 

semiestruturado foram analisadas à luz de toda documentação supracitada e, em 

especial, dos relatórios de ações aprovadas, executadas e não executadas dos anos 

de 2017 e 2018, durante as consultas públicas realizadas pelo Programa Fala 

Curitiba. 

Sendo assim, é fundamental que as propostas apresentadas pela sociedade 

civil sejam integrantes da LDO, tanto para os representantes das comunidades 

participantes, como para os representantes dos gestores. Essa informação aparece 

de forma clara para todos os participantes do Grupo focal quando afirmam que, caso 

a ação integrante da LDO não seja cumprida pelos gestores, eles correm o risco de 

responder judicialmente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Esse fator 

remete às práticas da boa governança apresentadas por Paterson et al. (2003). 

Todos os participantes da sociedade civil consideram de suma importância suas 

participações na elaboração do orçamento municipal, o que coaduna com as 

proposições de Avritzer (2002) sobre o engajamento da sociedade na gestão das 

políticas públicas, bem como com as formulações de Luchman (2007) referentes à 

democracia participativa que articula cidadania e soberania popular a partir da 

presença dos cidadãos nos processos de discussão e decisão política, como é o 

caso das reuniões públicas no desenvolvimento do Programa Fala Curitiba, 

momento no qual os cidadãos apresentam suas demandas individuais e, 

posteriormente, transformam essas demandas em propostas de ações coletivas que 

são efetivamente inseridas no orçamento público municipal. Tais práticas estão em 

consonância com a legislação e atos normativos pertinentes, quais sejam a LDO, 

LOA e LRF. 

Observa-se o destaque para a capacidade de mobilização do Programa Fala 

Curitiba visando à participação popular e exercendo o controle social, aspecto 

fundamental da democracia conforme apontado por Aguiar (2011). O exercício do 

controle social, como apresentado pelos representantes da sociedade civil no Grupo 

focal, gera o sentimento de pertencimento, aspecto destacado por Lobato (2007) nas 

discussões acerca da parceria entre a sociedade civil e a gestão pública como 

exercício da democracia e pode ser observado na resposta: Quais são as situações 

positivas do ambiente externo que permitem ao Programa alcançar seus objetivos 

ou melhorar a sua ação? A resposta de representante da sociedade civil foi: “Sinto a 

necessidade de participar diretamente das tomadas de decisões da cidade. 
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Participar das rodadas do Programa Fala Curitiba é me fazer sentir cidadã, é me 

fazer sentir importante e pertencente a essa cidade” (Participante da pesquisa, 

2019). 

 As consultas públicas coordenadas pelos gestores do IMAP no 

desenvolvimento do Programa Falam Curitiba são ações previamente planejadas e 

posteriormente avaliadas, fazendo parte do jogo democrático, como ressalta Boneti 

(2006), que aponta a intervenção da gestão municipal no sistema social. 

Todos os participantes do Grupo focal orientado por questionário 

semiestruturado foram unânimes ao afirmar que o Programa Fala Curitiba é uma 

política pública municipal que inclui as comunidades vulneráveis e periféricas nos 

processos decisórios da gestão pública, bem como nos momentos de avaliações e 

críticas, que possibilitam a avaliação do programa ainda no momento da ação, o que 

aponta para o exercício da democracia participativa. Essa prática coaduna com as 

proposições de Trevisan e Bellen (2008) quando os autores destacam que a 

avaliação das políticas públicas implantadas é imprescindível para o 

aperfeiçoamento da gestão pública. 

A possibilidade de debates durante as consultas públicas, bem como o 

diálogo direto entre as comunidades e a gestão pública são aspectos positivos 

apontados por todos os participantes do Grupo Focal: “eu me sinto incluída quando 

participo das reuniões do Programa Fala Curitiba, vou participar todos os anos. 

Percebo que existe total apoio da atual gestão ao programa e as reuniões é o 

momento que podemos dialogar diretamente com a gestão” (Participante da 

pesquisa). Tal relato coaduna para o sucesso da democracia, como destaca 

Bernardi (2011). Ainda nesse sentido, Prates (2004) ressalta que as informações e a 

divulgação das decisões e ações praticadas, em toda e qualquer gestão pública, 

deve ser de conhecimento dos cidadãos. 

Considerando o resultado do Grupo focal realizado com representantes da 

sociedade civil e representantes dos gestores públicos municipais, as ações 

desenvolvidas pelo Programa Fala Curitiba como projeto de governo da gestão 

pública municipal no período 2017/2020 estão em consonância com as diretrizes da 

Agenda 2030, o que insere o município na listagem das cidades que buscam ser 

sustentáveis.  

 

 



50 
 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

No que se refere à prática da construção e consolidação da democracia 

participativa, o Programa Fala Curitiba representa uma novidade no âmbito da 

história da gestão pública da cidade de Curitiba: um programa que enfoca a 

participação cidadã sem a vinculação de nenhuma instituição mediadora entre o 

poder público e a sociedade, além de dar destaque ao papel da gestão pública de 

Curitiba no desenvolvimento de ações municipais. Os dados coletados subsidiaram 

a construção dos resultados estabelecidos a partir dos objetivos específicos que 

visam descrever o Programa Fala Curitiba, seus meios de implementação e sua 

capacidade estratégica de mobilização e participação cidadã e analisar os 

resultados obtidos pela gestão pública de Curitiba/PR, por meio do Programa Fala 

Curitiba entre os anos de 2017 e 2018. A seguir, apresentam-se esses resultados. 

 

4.1 O Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba (IMAP) 

 

Buscando apresentar os resultados da investigação sobre a atuação do 

Programa Fala Curitiba como mecanismo de participação popular, bem como seus 

meios de implementação e sua capacidade de mobilização e participação cidadã, 

tona-se imprescindível apresentar o órgão responsável pela gestão do Programa 

Fala Curitiba. 

Importante ressaltar que o Programa Fala Curitiba surge em meio à 

preocupação da gestão pública do município de Curitiba em contribuir para o 

alcance dos ODS, buscando inseri-los em sua agenda política, disseminando sua 

adesão pela gestão municipal e conferindo sentido às transformações propostas 

pela Agenda 2030.  

Destaca-se, também, a sua atuação ao informar a população sobre as 

possibilidades de participação cidadã, bem como a disposição da gestão em receber 

as demandas sociais individuais, classificá-las e transformá-las em propostas 

coletivas. Para isso, o IMAP propôs: 

• Constituir arranjos institucionais e espaços de coprodução de soluções; 

• Aproximar-se dos atores de poder decisório na sociedade; 

• Identificar e criar canais de participação em iniciativas engajadas na 

Agenda 2030 da ONU. 
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Diante disso, a gestão pública municipal de Curitiba (2017/2020), em junho de 

2017, apresentou aos secretários municipais, administradores regionais, diretores, 

superintendentes e articuladores o seu Plano de Governo, como fruto de uma 

construção coletiva de todas as secretarias que compõem o governo, demonstrando 

a metodologia colaborativa adotada. A inclusão e integração dos servidores que 

compõem a Prefeitura Municipal de Curitiba e a população curitibana apareceram 

como prioridades nesse documento. 

Sendo assim, uma das novidades apresentadas pela Gestão foi o Programa 

Fala Curitiba, que dispõe de mecanismo inovador para a cidade, tendo em vista a 

qualificação da participação da população nos planos de governo, incluindo um 

maior número de pessoas apresentando suas necessidades coletivas e participando 

do processo de elaboração dos orçamentos anuais (Curitiba, 2019). 

A equipe do IMAP é composta por: 9 servidores de Gabinete (agente 

administrativo, agente comissionado e advogado); 7 servidores no Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NIT) - (agente administrativo, agente comissionado, 

psicólogo, agente organizacional, analista de desenvolvimento organizacional e 

auxiliar de serviços escolares); 6 servidores da Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional (APDI) - (analista de sistemas, psicólogo e agente administrativo); 24 

servidores de Escola de Administração Pública (APAF) - (agente administrativo, 

agente comissionado, polivalente, cozinheiro, professor de educação infantil, 

contator, profissional do magistério e analista de desenvolvimento organizacional; e 

7 servidores da Diretoria de Planejamento, Pesquisa e Inovação (APPLI) - (agente 

administrativo, cargo em comissão, profissional do magistério, analista em turismo e 

auxiliar administrativo operacional). Por fim, também compõem a equipe do IMAP, 

11 servidores da Escola de Administração Pública (EAP) — que ocupam cargos em 

comissão — profissional do magistério, educador social, agente administrativo, 

analista de desenvolvimento organizacional, auxiliar administrativo operacional e 

agente administrativo. 

Como responsável pela gestão do Plano de Governo, o IMAP realizou, para a 

população de Curitiba, uma apresentação detalhada das ações a serem executadas 

durante os quatro anos da gestão, que foram divididas em três macroeixos — 

Solidariedade, Sustentabilidade e Responsabilidade — e sete Programas: Viva 

Curitiba que Não Dorme, Viva Curitiba Cidadã, Viva Curitiba Saudável, Viva Curitiba 
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Tecnológica, Viva Uma Nova Curitiba, Viva Curitiba Mais Ágil e Viva Curitiba 

Transparente. 

Destaca-se que o Programa Fala Curitiba desempenha papel relevante para o 

alcance dos ODS em nível local, uma vez que está diretamente relacionado aos 

ODS e alinhado com a Agenda 2030 por meio do Objetivo 11, que prevê o 

desenvolvimento de ações que possibilitem assentamentos humanos orientados 

pela inclusão, seguros e resilientes, aplicando diretrizes que visem à 

sustentabilidade, em especial a meta 11.3, que indica a necessidade de direcionar 

investimentos na área de urbanização inclusiva, sustentável e participativos até 

2030. Também contempla o objetivo 16, que aponta para o desenvolvimento de 

ações que busquem implementar uma cultura de paz, com justiça e instituições 

eficientes, que conta com as metas 16.6, que prevê o desenvolvimento de 

instituições eficientes, responsáveis e transparentes nos diferentes níveis e, ainda, a 

meta 16.7, que visa a garantia de tomadas de decisões de forma responsável, 

inclusiva, que valorize ações de democracia participativa e representativa em todos 

os níveis (ONU, 2019, s/p.). 

Buscando a inserção de Curitiba como uma cidade efetivamente sustentável, 

inclusiva e justa, a gestão municipal apresentou a implantação do Programa Fala 

Curitiba como prática de democracia participativa. O Programa é um projeto 

estratégico, que tem promovido iniciativas de forma a construir, discutir e disseminar 

soluções para que a democracia, a participação popular e a gestão pública se unam 

em ações efetivas, conforme consta nos objetivos do Programa, apresentado à 

população e que é compreendido pelas comunidades, conforme resultados do 

Grupo focal realizado com representantes da sociedade civil em novembro de 2019, 

Como pode ser observado na fala dos participantes:  

 
O processo é longo desde as primeiras indicações até a decisão final com a 
eleição das prioridades, porém esta jornada promove encontros e debates 
que instigam os cidadãos a mobilizar a vizinhança em prol das prioridades 
elencadas, inclusive com campanha para angariar votos e sua definição em 
cada Regional (Participante da pesquisa, 2019).  
 

O Fala Curitiba é um Programa que se propõe a articular oportunidades de 

reflexão e ação conjuntas, envolvendo uma sociedade diversa e a gestão pública 

como destacam: 

Cabe à Administração Municipal instituir o processo e a partir de então, 
escutar cada cidadão, oportunizar o encontro em grupos temáticos, com 
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representantes de diferentes secretarias; educação, segurança pública, 
obras e outras, de forma a atender a coletividade, classificar e filtrar as 
prioridades coletivas, para então retornar com as ações possíveis de 
execução para que a própria população elegesse quais eram as prioridades 
para seu bairro/Regional (Participante da pesquisa, 2019).  
 
 

Por meio da criação de canais de comunicação, é possível apresentar as 

propostas que intervêm diretamente no uso de recursos públicos via LDO e LOA, 

promovendo intercâmbios entre as diferentes secretarias e resultando em uma 

gestão coesa para que todos os setores, especialmente a sociedade civil, se vejam 

representados e incluídos. 

 

4.2 O Programa Fala Curitiba: uma análise 

 

O Programa Fala Curitiba foi criado em 2017 intencionando ampliar a 

participação popular na escolha das prioridades do orçamento da cidade de Curitiba 

e tem atingido, ano a ano, cada vez mais público, considerando que, em 2017, foram 

6.574 participações, 80 reuniões, 178 horas de escuta, 392 grupos temáticos 

formados. Nelas, foram eleitas 5.480 necessidades individuais que foram 

transformadas em 978 prioridades coletivas e que, após análise, chegaram a 193 

ações técnicas, jurídica e orçamentariamente viáveis. Destas, 104 foram eleitas nas 

pré-consultas, das quais 52 foram indicadas nas consultas públicas para compor o 

orçamento a ser executado no ano de 2018. Em 2018, foram identificados 10.913 

participantes em 90 reuniões realizadas, completando 180 horas de escuta. No 

processo, 258 grupos temáticos foram formados e 6.409 necessidades individuais 

foram apresentadas, posteriormente transformadas em 546 prioridades coletivas, 

resultando em 124 ações técnicas, jurídica e orçamentariamente viáveis. Destas, 51 

foram indicadas nas consultas públicas para compor o orçamento a ser executado 

no ano de 2019, conforme consta na documentação oficial do IMAP. 

Baseado em um preceito constitucional, o Programa em questão busca 

garantir a participação popular no poder de decisão sobre uma fração do orçamento 

público municipal, assegurando à população a possibilidade efetiva de decidir sobre 

as prioridades de cada regional. O processo de escolha e a tomada de decisão 

podem ser considerados como fundamentais para o fortalecimento dos ODS e de 

vínculos de pertencimento para participação de forma responsável, não apenas 

levando em conta interesses individuais, mas com possibilidades de pensar o 
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coletivo, assim como apontam as respostas dos representantes da sociedade 

durante a realização do Grupo focal. O Programa Fala Curitiba, na visão dos 

gestores públicos, possibilita a interrelação da democracia representativa e 

participativa, ampliando a perspectiva da boa governança e ressaltando uma 

dimensão deliberativa que proporciona o diálogo entre representantes e 

representados para além dos pleitos eleitorais, por meio da participação ativa da 

sociedade civil na esfera pública, como destacado: 

 

[...] fortalece o sentimento de pertença dos participantes em relação aos 
contextos que estão inseridos, assegura que todos(as) contribuam 
ativamente na construção da previsão orçamentária destinada à governança 
da cidade, e organizar propostas em que haja a escuta da cidade, 
incorporando as diversas vozes além de, abrir espaços de construção 
democrática e participativa (Participante da pesquisa, 2019). 

 

 De acordo com os dados apresentados pelos gestores e os representantes 

da sociedade civil no encontro no qual foi realizado o Grupo focal, o Programa foi 

instituído nas 10 Administrações Regionais, envolvendo os 75 bairros da cidade. 

Durante os anos de 2017 e 2018 não ocorreram reuniões por bairro, pois, pela 

configuração territorial e populacional, alguns bairros apresentaram maior ou menor 

participação popular. Assim, algumas reuniões agregaram dois ou três bairros e, em 

contrapartida, alguns bairros se dividiram em duas reuniões pela extensão e número 

de participantes.  

Em relação ao engajamento da população, de acordo com os gestores, esta 

depende bastante da divulgação feita pela Prefeitura, do trabalho de fortalecimento 

do papel das lideranças comunitárias e, ainda, das demandas da própria população. 

 Os bairros periféricos são conformados por uma população mais carente de 

serviços públicos, o que reflete em uma participação mais ativa e intensa. Por 

exemplo, em 2017, a participação de cidadãos dos bairros das regionais Tatuquara 

e Cajuru foi maior do que nas outras Administrações Regionais. Em 2018, houve 

uma presença maior dos cidadãos das Regionais Bairro Novo, Boa Vista e Portão. 

Sobre a relação crescente, no que se refere à participação da população, 

comparando os anos de 2017 e 2018, os gestores destacaram que foi estimulada, 

nos bairros periféricos e em situação de vulnerabilidade, a formação de lideranças e 

o engajamento para a mobilização de moradores de todas as regionais. Para essa 

ação, a equipe do IMAP contou com a participação dos administradores regionais, 
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que estão mais próximos da população e têm um contato direto efetivo. Os 

administradores regionais são os representantes do governo municipal junto aos 

setenta e cinco (75) bairros, que formam as dez (10) regionais. As Administrações 

Regionais têm como objetivo coordenar ações vinculadas ao planejamento local, de 

forma a considerar as especificidades dos seus territórios, como informado no site 

da Prefeitura Municipal de Curitiba (Curitiba, 2020, s/p). 

No que se refere aos bairros que receberam maior investimento e maior 

número de obras executadas, observa-se que ainda há uma discrepância e maior 

ausência do poder público de forma geral, assim como destaca Maricato (1982). 

Contudo, não há uma predefinição de orçamento por bairro como destacado:  

 
Apesar do programa delinear indicações orçamentárias, não fecha um 
montante de recursos para cada ação acolhida, pois as solicitações são 
eleitas e inseridas no orçamento já determinado para cada órgão. Não há 
um orçamento específico para cada Administração Regional, ou para cada 
prioridade eleita, sendo difícil de estimar o valor de cada prioridade inserida 
no planejamento e executada (Participante da pesquisa, 2019). 
 
 

Essa ausência do Estado de forma histórica deve ser pensada pela gestão 

municipal a fim de minimizar as desigualdades, visando o cumprimento do ODS 10, 

que prevê a redução das desigualdades. Para um município que busca se tornar 

uma cidade sustentável, essa política precisa ser mais bem planejada de forma que 

o cumprimento das ações aprovadas e inclusas nas rodadas do Programa Fala 

Curitiba sejam executadas em todas as regiões do município de forma equânime. 

O orçamento do município é composto por diversas fontes de recursos, tais 

como recursos próprios oriundos de impostos municipais, recursos da União, 

recursos do estado, financiamentos, fundos e outros. Alguns desses recursos são de 

aplicação obrigatória, como o recurso do Fundeb que deve ser obrigatoriamente 

aplicado na Educação. O dinheiro do tesouro não é divido igualitariamente entre os 

bairros da cidade. Ele é dividido de acordo com as obras que serão realizadas 

naquele ano e de acordo com os bens e serviços que aquele bairro oferece para a 

sua população. Nesse cálculo, há o percentual que legalmente deve ser destinado 

às escolas, unidades de saúde, obras públicas, programas sociais e outros. Devido 

a isso, a importância da participação popular: quanto maior a participação, maior o 

número de demandas atendidas naquele bairro e, consequentemente, maior o 

orçamento disponibilizado para aquela localidade. 
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Também é relevante refletir o processo de escolha das prioridades coletivas, 

que é feita pelos participantes em assembleias gerais realizadas em cada uma das 

regionais. Essa etapa é seguida pela sistematização das propostas, planejamento e 

diálogo entre os gestores do IMAP e os gestores das pastas que serão os 

responsáveis pelas obras escolhidas.  

Apesar de o Programa delinear indicações orçamentárias, não é apresentado 

um montante de recursos específico para cada ação acolhida. As propostas são 

eleitas e inseridas no orçamento já determinado para cada órgão/secretaria, tais 

como Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Urbanismo e 

Assuntos Metropolitanos, entre outras. Identificou-se, também, que não há um 

orçamento específico para cada Administração Regional ou para cada prioridade 

eleita, sendo difícil estimar o valor de cada prioridade inserida no planejamento e se 

será efetivamente executada pelo órgão competente. 

Com os gestores que participaram do Grupo focal foi possível identificar que a 

gestão municipal se empenha na realização das consultas públicas, buscando 

adequar o orçamento de forma a criar possibilidades para a execução total das 

obras escolhidas, o que entrega credibilidade ao Programa e, consequentemente, 

promove um número crescente de participantes. Um dos aspectos positivos 

apresentado pelos gestores está vinculado à união da equipe do IMAP e das 

Secretarias que compõem a gestão municipal, considerando que a integração das 

equipes é de fundamental importância para o cumprimento de todas as ações 

aprovadas coletivamente durante as rodadas do Programa Fala Curitiba e incluídas 

na LOA do município de Curitiba. É importante destacar que não é a LOA que define 

os investimentos que serão desenvolvidos segundo as ações escolhidas como 

prioridades nas reuniões públicas: antes, são as ações escolhidas que compõem o 

orçamento municipal. 

Toda gestão está comprometida para um trabalho qualificado e com a 

compreensão de que a boa governança só acontece a partir de uma gestão 

compartilhada, na qual governo e sociedade civil se comprometem com o bem 

comum do município e sua população. O compromisso da gestão demonstra que a 

governança em Curitiba entende que suas práticas de transparência e estímulo à 

participação popular são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento 

sustentável.  
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A sustentabilidade, a transparência e a democracia participativa são objetivos 

da gestão municipal e o Programa Fala Curitiba objetiva o fortalecimento de 

ambientes abertos ao debate, a fim de que a igualdade de direitos seja a prática da 

gestão. No entanto, mesmo que as propostas sejam apresentadas, aprovadas e 

incluídas na LDO — o que significa que elas deveriam ser executadas sob pena do 

administrador responder por crime conforme previsto na LRF- Lei Complementar nº 

101 —, observa-se a não execução de várias propostas em diferentes regionais. 

Contudo, muitos casos da não execução e/ou conclusão das ações aprovadas se 

devem aos processos licitatórios, conforme exigências previstas na Lei Federal 

8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências (BRASIL, 1993). Sendo assim, esses esclarecimentos devem ser 

prestados à população para que não haja má interpretação diante do atraso na 

execução das ações. Destaca-se que os cidadãos acompanham o status de 

execução das obras pelo site da Prefeitura de Curitiba e todas as reuniões públicas 

do Programa iniciam-se com os esclarecimentos sobre as prioridades eleitas no ano 

anterior. 

No que se refere à participação popular em âmbito presencial e virtual 

(internet), esta pode ser realizada por meio do cadastramento em site específico 

(http://consultaspublicas.curitiba.pr.gov.br/) (Figura 1). Os gestores afirmam que a 

divulgação realizada consegue mobilizar significativa parcela da população para a 

participação tanto no formato virtual como no presencial. A divulgação acontece por 

meio virtual/eletrônico (https://www.curitiba.pr.gov.br/) (Figuras 1 e 2), por meio 

impresso, via rádio e por TV. Esses canais de divulgação são continuamente 

acionados em todas as etapas do Programa.  
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Figura 1 –  Template do site de consultas públicas do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2020. 

 

Figura 2 – Divulgação do calendário das reuniões do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2020. 

 

Os gestores afirmaram ainda que o aumento dos participantes é um objetivo 

constante por acreditarem que é importante que a população esteja integrada na 

tomada de decisões que envolvem o coletivo, em busca do bem comum, pois o 

debate é fundamental na construção do pertencimento. Salientaram que a 

comunicação entre a gestão pública e a sociedade civil ainda não atingiu o patamar 

adequado, contudo, existe um esforço para que isso aconteça o mais rápido 

possível, contando com todos os envolvidos com o Programa.  
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Em relação aos investimentos no marketing digital, foi avaliado como 

insuficiente pelos gestores. Nesse quesito, para que a população, de uma forma 

geral, seja alcançada pela divulgação, acredita-se serem necessários maiores 

investimentos por meio do marketing tradicional, entendido como a comunicação 

feita em canais offline como televisão, rádio, jornais e impressos. Ainda assim, a 

Prefeitura investe na distribuição de flyers informativos que contêm a data e os 

locais das reuniões. Esses flyers têm seus principais pontos de distribuição nas ruas 

da cidadania8 de todas as regionais.  

Durante o Grupo focal, os gestores relataram que, por meio do trabalho dos 

administradores regionais e de suas equipes, o marketing tradicional é realizado, 

mas ainda precisa ser intensificado nos próximos anos. O Departamento de 

Comunicação Municipal tem investido no meio digital, produzindo uma divulgação 

ostensiva no período de cadastro para a apresentação da LOA, quando é realizada 

uma divulgação mais focada, em massa e simultânea em vários jornais, programas 

de TV, rádio e mensagens via WhatsApp e e-mails.  

Para os gestores, o marketing tradicional é importante, considerando os 

seguintes aspectos: (I) visibilidade: por garantir que uma grande parcela da 

população tenha contato com o material de divulgação; (II) alcance: por meio do 

marketing tradicional, é possível atingir locais da cidade que ainda não têm acesso à 

internet ou TV, por meio de rádio e meios impressos; (III) possibilidade de atingir um 

público em idade mais avançada: uma parcela significativa das pessoas mais velhas 

não tem o hábito de acessar a internet e, quando o fazem, nem sempre confiam em 

todas as notícias divulgadas; (IV) materialidade: por ser tratar de um material 

tangível, a comunicação impressa é percebida como mais real do que campanhas 

on-line, visto que as pessoas tendem a confiar mais em divulgações que utilizam os 

meios tradicionais como TV e rádio. Nesse sentido, a equipe ligada à Comunicação 

da gestão municipal deva, talvez, desenvolver formas de divulgação que consigam 

atingir um maior número de cidadãos e que apresentem um conteúdo atrativo, que 

desperte o interesse em participar dos processos decisórios relativos às políticas 

públicas municipais. 

Os participantes acreditam que a aplicação da metodologia do Programa Fala 

Curitiba, por meio da escuta ativa que conduz todas as etapas previstas, estimula a 

                                            

8 As Ruas da Cidadania funcionam como extensão da Prefeitura nos bairros, oferecendo à população 
bairros serviços municipais, além de serviços das esferas estadual e federal. 
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participação, desenvolve o sentimento de pertencimento e fortalece a prática 

democrática por meio da participação popular, o que corrobora com Carneiro & 

Menicucci (2013). Estimulando a prática do diálogo na tomada de decisões, como 

propõem Brugué & Subirats (1996); Jacobi (2003); e Lobato (2007), constrói-se um 

formato de gestão compartilhada ao desenvolver ações entre a sociedade civil e a 

gestão pública, o que garante a aprovação popular sobre a forma de governar e 

promove a aproximação com a atual gestão, como ressalta a Constituição Federal 

(1988) e os autores Caldeira & Holston (2004) e Avritzer (2016). 

Para sua organização e apresentação, o Programa Fala Curitiba é 

desenvolvido por meio de Grupos Temáticos. Para os encontros, nos quais a equipe 

gestora do IMAP realiza as escutas das comunidades, há o acompanhamento de 

técnicos de várias Secretarias. Cada Secretaria é nominada de “grupo ou mesa 

temática”, o que possibilita à população respostas rápidas aos questionamentos e 

sugestões de forma aberta e transparente, buscando cumprir os princípios básicos 

da governança tais como a transparência, integridade e accountability, conforme o 

apresentado por Rosneau (2000); Paterson et al. (2003); Slomiski et al. (2005); 

(2010) e Gomes (2016). Os técnicos das diferentes Secretarias trabalham como 

mediadores, ajudando a sensibilizar a comunidade para pensar nas ações que terão 

impactos coletivos para o seu bairro.   

Os grupos são formados de acordo com cada Secretaria que compõe o 

governo municipal, e contribuem para com a inovação no campo das políticas 

públicas, com a governança, com a participação popular e a democracia, com a 

descentralização de decisões, com a escuta dos cidadãos e com a criação de novas 

oportunidades e caminhos para que a coletividade aponte suas prioridades, fazendo 

com que a gestão pública conheça a cidade a partir do olhar da população, 

conforme apresentado por Gohn (2003); Jacobi (2003); Pitkin (2006) e Aguiar 

(2011). 

De acordo com os gestores, as reuniões sempre acontecem em cada uma 

das regionais, em locais de fácil acesso, como escolas, salões de igrejas e ginásios 

esportivos, possibilitando a participação popular de forma presencial. Existe, 

também, a possibilidade de participação por meio virtual, o que garante um público 

sempre crescente. As propostas apresentadas por meio virtual são sistematizadas 

junto com aquelas apresentadas presencialmente. No entanto, a eleição das 

prioridades ocorre exclusivamente por meio da participação presencial. Os gestores 
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do Programa estão sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões 

que possam aperfeiçoá-lo. A equipe do IMAP ocupa o lugar de mediadora entre a 

população e as instâncias de decisão governamental, pois tem como função receber 

as demandas da comunidade, organizar por temas — apontados nas consultas 

públicas — e encaminhá-las às Secretarias Municipais, que executam as ações de 

acordo com o orçamento aprovado no PPA. 

Na primeira parte das reuniões, os participantes são informados sobre as 

definições da LDO e da LOA, normativas que regem todo o orçamento público e que 

fundamentam o PPA, para que não haja conflitos entre as propostas apresentadas e 

o compromisso público com a LRF. 

Em relação aos pontos positivos do Programa Fala Curitiba, os gestores 

destacaram: (I) o fortalecimento do sentimento de pertença dos participantes em 

relação aos contextos que estão inseridos, assegurando que todos (as) contribuam 

ativamente na construção da previsão orçamentária destinada à governança da 

cidade; (II) organização das propostas escutando a população e incorporando as 

diversas vozes, além de abrir espaços de construção democrática e participativa; e 

(III) possibilidade de os cidadãos apresentarem suas prioridades individuais e torná-

las coletivas, procurando decidir por aquilo que atinge aos requisitos da maioria dos 

participantes.  

Também foi questionado sobre os elementos que contribuem para o sucesso 

do Programa. Nesse ponto, os participantes representantes da sociedade civil 

apresentaram: (I) o desejo da população em participar ativamente das tomadas de 

decisões da cidade; (II) a decisão política da atual gestão municipal em estabelecer 

permanente diálogo com a sociedade civil, garantindo uma gestão democrática 

(como apresentado por Pitkin, 2006 e Luchman, 2007); (III) a necessidade de se 

promover um planejamento participativo para que se pratique efetivamente a 

democracia. Já os participantes representantes da gestão pública apresentaram (I) 

presente em todo o processo o modelo de governança desta gestão pautada na 

transparência, como propõe a LRF (tema desenvolvido por Pitkin, 2006) e que se 

constitui com base na participação social, a qual busca criar instrumentos e 

estratégias para compartilhar e possibilitar a participação da sociedade nas decisões 

sobre Programas e políticas públicas); (II) a presença e a participação dos cidadãos, 

que vêm crescendo a cada ano, o que demonstra credibilidade do Programa como 
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um espaço que o cidadão tem para dialogar com o poder público; e (III) o 

comprometimento das partes envolvidas.  

Considerando-se que em uma análise macroambiental se faz necessária a 

indicação dos pontos fracos, questionou-se sobre os aspectos a serem corrigidos 

para o sucesso do Programa. Os participantes representantes dos gestores públicos 

identificaram: (I) resistência à mudança no escopo do serviço público por parte dos 

gestores; (II) necessidade de proporcionar maior transparência, aperfeiçoando os 

instrumentos de gestão e através da manutenção de um portal adequado com 

aumento do número de informações para participação do cidadão; (III) necessidade 

de avaliação constante dos objetivos a que se propôs; (IV) necessidade de alcançar 

a maior aderência possível às realidades sociais e às diversidades regionais. E os 

representantes da sociedade civil identificaram que: (I) frágil educação política do 

cidadão; (II) necessidade de criação de um processo de monitoramento e avaliação 

das soluções; (III) ampliação da capacidade do governo de conhecer e incorporar as 

demandas da sociedade; (IV) ampliação do diálogo entre a sociedade e a 

administração pública de forma a garantir maior legitimação das ações 

governamentais; (V) maior tempo para capacitação da população sobre o Programa 

e (VI) necessidade de padronizar as formas de sistematização das propostas, o que 

necessita de discussão, envolvimento de um maior número de pessoas e 

Secretarias, interação interna e feedback, tanto das Secretarias que recebem 

propostas, como dos gestores do Programa para a população. 

De acordo com os gestores, a maior ameaça ao Programa é a mudança de 

gestão e a descontinuidade do Programa, ante a inexistência de uma previsão legal 

regulamentada. Ou seja, sempre que há um novo pleito eleitoral e uma nova gestão 

assume o poder, há uma tendência a encerrar ações e programas da gestão 

anterior, como apresenta Spink (1987). 

Na análise sobre ações futuras necessárias para o bom desenvolvimento do 

Programa, os gestores relataram que é necessário estabelecer como prioridades de 

atuação do Programa: (I) promover o debate entre os técnicos do IMAP e os 

funcionários de todas as Secretarias de forma a promover a formação política, 

buscando o nivelamento de conhecimento e a compreensão da importância do 

Programa como instrumento de democratização que inscreverá Curitiba 

definitivamente como uma cidade sustentável e que desenvolve boas práticas de 

governança; (II) aperfeiçoar os canais de participação virtual, que deverão servir 
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também como ferramenta de monitoramento e avaliação das propostas aprovadas e 

as ações, entre executadas, em andamento e não iniciadas; (III) disponibilizar, de 

forma clara e objetiva, as informações referentes ao Programa e as ações 

propostas; (IV) estreitar canais de diálogos entre o IMAP e as administrações 

regionais, buscando compreender efetivamente as necessidades de cada localidade; 

(V) promover ações que assegurem uma maior participação popular que possa 

corresponder ao número de habitantes de Curitiba; (VI) investir na capacitação da 

sociedade civil de forma a qualificar a participação e as propostas encaminhadas; e 

(VII) viabilizar uma forma de garantir efetivamente a permanência do Programa 

como uma política pública de Estado9 e não de governo10 

Em relação aos dados coletados junto aos representantes da sociedade civil, 

sobre as vantagens de se incluir tais demandas na LDO, os representantes da 

sociedade civil destacam que o crime de responsabilidade dos prefeitos, regido pelo 

Decreto-Lei nº 201/67, e que os crimes de responsabilidade listados na Constituição 

Federal de 1988, como atos de improbidade administrativa e o descumprimento da 

LDO, favorecem a existência do Programa Fala Curitiba, garantindo transparência e 

a participação popular. Observa-se no discurso da sociedade civil o conhecimento e 

o reconhecimento da importância de sua participação nas definições de prioridades 

do governo municipal. 

Sobre o índice de formação e informação dos gestores e técnicos que 

trabalham diretamente com o Programa Fala Curitiba, todos os participantes 

reconhecem o trabalho da gestão pública municipal, destacando que as discussões 

por temas são importantes para a eleição das prioridades coletivas e considerando 

que a formação da equipe gestora do Programa é satisfatória. Os participantes 

afirmaram que o comprometimento da equipe governamental é fundamental. 

A sociedade civil valoriza o espaço de participação popular proporcionado 

pelo Programa Fala Curitiba como prática da atual gestão curitibana. Todos que já 

participaram das reuniões proporcionadas pelo Programa afirmam que continuarão 

                                            

9 Entende-se por políticas de Estado aquelas que envolvem burocracias de mais de uma agência do 
Estado, podendo passar pelo parlamento ou por instâncias diversas de discussão, após sua 
tramitação em uma (ou mais de uma) esfera da máquina do Estado que envolveu estudos técnicos, 
simulações, análises de impactos, efeitos econômicos e/ou orçamentários e cálculos de custo-
benefício, considerando-se a trajetória completa da política que se pretende implementar, podendo 
ser transformada em um ato normativo. 
10 Aqui entende-se como políticas de governo ações nas quais o Executivo decide sobre a formulação 
e implementação de determinadas medidas visando responder às demandas específicas. 
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participando, por considerarem ser esta uma porta de entrada no processo de 

inclusão nas esferas de decisão de políticas públicas. 

Os participantes acreditam que o Programa Fala Curitiba contribui para a 

aprovação do governo por parte da sociedade civil. Afirmam que as redes sociais 

como Facebook e WhatsApp são importantes na comunicação entre os gestores e a 

sociedade civil e que devem continuar a ser usadas para convites das reuniões, mas 

os anúncios em rádio e TV também devem ser intensificados de forma a atingir a 

parcela da população que não tem acesso à internet. Sobre os locais de reuniões, 

afirmaram que a realização por regionais é positiva e possibilita maior participação 

popular. 

Em relação à comunicação entre os gestores públicos e a sociedade civil, 

destacam que ela é satisfatória e que as orientações recebidas para participação, 

acompanhamento e implementação das propostas escolhidas estão em 

consonância com suas expectativas. 

Os representantes da sociedade civil destacam como pontos positivos do 

Programa Fala Curitiba: (I) ter as demandas previstas na LDO significa que elas 

terão que ser executadas sob pena de o administrador responder por crime de 

responsabilidade; (II) o Fala Curitiba é um Programa de inclusão da população nas 

esferas de decisão entre gestão municipal e sociedade civil, que sente a 

necessidade de participar diretamente das tomadas de decisões da Cidade; (III) a 

população percebe o envolvimento de todas as Secretarias para o atendimento das 

demandas apresentadas pela população; e (IV) os participantes consideram que 

existe total apoio da atual gestão no Programa, tendo em vista que consta no plano 

de governo. 

Questionados sobre problemas/entraves detectados em relação à 

participação no Fala Curitiba, os representantes da sociedade civil destacaram que a 

necessidade de deslocamento da população para as reuniões presenciais não é 

garantida pela gestão pública, o que dificulta a presença de muitos cidadãos. 

Apresentam como solução o subsídio da passagem no transporte público para o 

deslocamento, o que poderia se dar por meio do vale social.  Avaliam que a 

mudança de gestão é um risco para o Programa, pois com a entrada de um novo 

gestor, o Programa pode ser modificado ou, até mesmo, encerrado. 

A mudança de gestão, tanto para os gestores como para os representantes 

da sociedade civil, é destacada como a única ameaça à continuidade do Programa 
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Fala Curitiba. Todos foram unânimes na afirmação de que um novo gestor, com um 

novo plano de governo, poderia modificar o Programa ou encerrá-lo. As 

descontinuidades de projetos de governos são muito comuns, como destaca o 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária/CENPEC 

(2005). É possível que a descontinuidade administrativa seja um forte entrave à 

consolidação de políticas públicas e Spink (1987) corrobora com o debate ao 

ressaltar que as expressões continuidade e descontinuidade, em se tratando da 

administração pública, se vinculam às questões enfrentadas pela gestão tanto direta 

como indireta e que se altera com a troca de dirigentes a cada eleição, conforme 

apontamentos feitos por participantes do Grupo focal.  

Outro tema que deve ser recorrente no debate sobre a participação popular é 

a questão da inserção social, ou seja, da necessidade de dar voz e vez às pessoas 

com deficiência (PcD). Observando as ações apresentadas e aprovadas, conclui-se 

que, em nenhuma das administrações regionais, o tema do acesso a essa parcela 

da população foi abordado, o que é um aspecto importante a ser considerado 

observando o disposto nos artigos 227 e 244 do Capítulo VII da Constituição Federal 

(1988) que preconiza sobre os direitos ao acesso das PcD. A legislação brasileira, 

no que se refere à acessibilidade, e por meio da Lei 10.098/200011, dispõe sobre as 

normas a serem adotadas para promover a acessibilidade em espaços públicos, 

mobiliário urbano, construção e reforma de edifícios e afins. Em 2015, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas /ABNT lançou a Norma Brasileira NBR 905012, que 

dispõe sobre a acessibilidade em edificações desde a fase de elaboração dos 

projetos, buscando assegurar as condições de acessibilidade nas construções. 

Contudo, o que se observou é que essa questão ainda não é tratada no âmbito do 

Fala Curitiba, nem por parte da sociedade civil, nem por parte da gestão municipal.  

A acessibilidade é fonte de preocupação da sociedade, que busca diminuir as 

diferenças e promover a aproximação de toda população, assegurando a todos o 

direito de ir e vir. Garantir a acessibilidade, como ressalta Mariano et al. (2017) é 

assegurar qualidade de vida e respeito à diversidade social. Sendo assim, para o 

reconhecimento de uma cidade justa e inclusiva é necessário diminuir até à extinção 

as diversas barreiras que impeçam as pessoas com mobilidade reduzida de terem 

                                            

11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm. Acesso em 05 jan. 2020 
12 Disponível em: https://wrstatil.com.br/wp-content/uploads/2020/01/NBR-9050-Atualizada.pdf. 
Acesso em 05 jan. 2020 

http://www.cinqdi.com.br/afinal-quais-beneficios-de-morar-em-bairro-verde/
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acesso de forma digna a qualquer lugar. Nesse sentido, a acessibilidade deve 

atender a todos os cidadãos nos aspectos da construção de possibilidades às 

atividades humanas em igualdade de direito.  

Outra questão observada sobre as propostas apresentadas e eleitas nos anos 

de 2017 e 2018 é que não constam as temáticas relativas à manutenção, criação e 

proteção de áreas verdes urbanas, tendo como parâmetro o instrumento jurídico 

comum para todo o território nacional, o Estatuto da Cidade, que contempla normas 

de ordem pública e interesse social, cujos objetivos se vinculem à ordem urbanística 

com interesse de benefício coletivo e do equilíbrio ambiental. A gestão pública 

municipal de Curitiba, por meio da equipe técnica do Programa Fala Curitiba, 

alinhada com os ODS, deve estar atenta para que, nas próximas edições, oriente a 

coletividade que participa das reuniões de consultas públicas a ater seus olhares 

para os espaços públicos como as áreas verdes, a exemplo dos jardins públicos, 

praças e parques que ainda não contam com infraestrutura, mobiliário urbano e 

paisagismo, mas que são opções de lazer e recreação, e têm função ecológica e 

cultural.  

Assim, o Programa poderá exercer a sua função democrática e educativa, 

considerando que o processo de urbanização desordenado promove uma série de 

problemas, como o excesso de impermeabilização do solo e a diminuição da taxa de 

infiltração das águas pluviais, levando a um escoamento superficial que influencia na 

vazão dos cursos d’água, causando inundações e gerando uma série de transtornos 

para toda a cidade.  

Outros tantos problemas podem ser enumerados, no que se refere ao 

crescimento urbano, tais como problema do lixo, tanto o doméstico causado pelo 

excesso de consumo, pela ausência de conhecimento do aproveitamento integral 

dos alimentos e pela falta de tratamento adequado para o esgoto, quanto pelos 

resíduos industriais que, muitas vezes, não recebem tratamento adequado antes de 

serem despejados em lugares públicos. De acordo com os dados do IBGE (2008), 

no Brasil, cerca de 50% da população ainda dispensa seu lixo em vazadouros a céu 

aberto, conforme a Pesquisa Nacional de Resíduos Sólidos. Esse tipo de ação 

implica em riscos de contaminação tanto para a natureza quanto para a população 

vizinha desses locais que são clandestinamente transformados em depósitos, uma 

vez que essa ação gera chorume e gases como o metano, que, transformado em 

dióxido de carbono (CO2), se torna um dos principais compostos do efeito estufa, 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/11/14/chorume-o-que-e-causas-e-consequencias/
https://www.stoodi.com.br/blog/2019/03/01/efeito-estufa-o-que-e/
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gerando vários problemas ambientais que afetam, consequentemente, toda a 

população.  

A solução desse problema envolve iniciativas governamentais e de todas as 

camadas da sociedade. A criação de aterros sanitários adequados, de acordo com 

as normas técnicas, a coleta seletiva, além da mudança no modo de produção e 

consumo são possibilidades de eliminação desse problema ou, pelo menos, da 

diminuição dos efeitos. As reuniões públicas do Programa Fala Curitiba podem ser 

usadas como momentos educativos para o esclarecimento da população sobre esse 

aspecto. A população, uma vez que suficientemente esclarecida, pode inclusive 

sugerir ações vinculadas a essa temática. 

 Outra questão importante para ser agregada às temáticas do Programa Fala 

Curitiba é a coleta de lixo. Destaca-se que, por meio do amparo da Constituição 

Federal, somada a outros atos normativos como a Lei nº 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), já existem instrumentos que 

permitem o avanço necessário ao país no que se refere ao enfrentamento dos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos vinculados ao manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Essas ferramentas disciplinam a gestão pública e 

apontam a coleta de lixo como um serviço público essencial à saúde da população e 

à proteção ambiental. Sendo ações relativas à sustentabilidade, especialmente 

vinculadas à Agenda 2030 e aos ODS, observa-se que a valorização da natureza e 

sua relação com a sociedade necessita de empenho da gestão pública sobre o 

desenvolvimento socioeconômico, como proposto por Morales (2012). 

Essa agenda política vinculada à educação, em seu sentido amplo, para que 

abranja toda a municipalidade sugere que, no desenvolvimento do Programa Fala 

Curitiba, sejam planejadas ações relativas à informação e educação, pois apresenta 

Jacobi (2003) que desenvolver percepções relativas à sustentabilidade deve ser um 

processo planejado e definido localmente, o que permite programas, projetos e 

ações de conscientização que considerem suas especificidades. Atentar-se a esses 

elementos aproximaria Curitiba ainda mais das metas propostas pela Agenda 2030 

e, consequentemente, dos ODS.   

 

4.2.1 Implementação e capacidade estratégica de mobilização e participação cidadã 

do Programa Fala Curitiba 
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O formato do Fala Curitiba vem promovendo uma grande mudança na 

qualificação da participação da população na elaboração das peças orçamentárias 

do município, buscando atender o desejo de inovação na forma de escuta e 

credenciamento de sugestões por parte da sociedade. Sua meta é auxiliar no 

envolvimento de comunidades locais nos processos de elaboração e planejamento 

de políticas públicas, além de trabalhar na capacitação dos cidadãos para 

participarem das etapas de tomada de decisão, de monitoramento e de avaliação 

dessas políticas. 

Para sua efetivação, o Programa tem os seguintes objetivos: (I) qualificar a 

participação da população; (II) atender a uma demanda por inovações substantivas 

advinda do descontentamento com os modelos anteriores; (III) proporcionar a 

participação de diferentes pessoas, isoladamente ou em grupo; (IV) priorizar 

medidas, passando do querer e da necessidade individual para a prioridade coletiva 

e consensual do bairro; e (V) fortalecer o papel da administração municipal para com 

os curitibanos, apesar dos obstáculos impostos pelo cenário econômico 

desfavorável e pelo descrédito com as funções públicas (CURITIBA, 2019, s/p.). 

O processo teve início com reuniões descentralizadas nos bairros, momento 

em que os participantes, em formulários próprios, apresentam seus interesses 

individuais para as temáticas prioritárias. No segundo momento, esses interesses 

individuais são debatidos em subgrupos, quando são definidas as prioridades 

coletivas apontadas pelos participantes (CURITIBA, 2019).  

Para o cadastro das prioridades, são realizadas as seguintes ações: (I) 

reuniões realizadas em diferentes lugares nos bairros de todas as regionais, para 

que toda a população possa participar. São utilizados locais como igrejas, salões de 

festas, escolas e outros espaços de fácil acesso à população. A primeira parte das 

reuniões é dedicada ao esclarecimento das ações a serem realizadas. (II) nas 

reuniões, procede-se o preenchimento de fichas individuais; (III) a participação 

virtual por meio do site é estimulada (www.fala.curitiba.pr.gov.br13); (IV) 

apresentação de textos e vídeos explicativos sobre PPA, LDO e LOA pela equipe do 

IMAP — direcionamento ao sistema LDO/LOA e apresentação do sistema LDO, 

LOA; e (V) apresentação das diferentes forma de navegabilidade no site 

                                            

13 O portal foi desenvolvido com o objetivo de garantir a participação de quem não pode estar nos 
encontros presenciais. O portal recebe as demandas e todas as participações online e presenciais 
são somadas, tendo o mesmo peso na votação. 
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fala.curitiba.pr.gov.br de acordo com cada etapa, com entradas diferenciadas para 

cada fase do Programa. 

As consultas públicas realizadas pelo Programa Fala Curitiba começam por 

reuniões nos bairros, nas quais a equipe do IMAP e a equipe das administrações 

regionais ouvem as propostas individuais. Após sucessivas rodadas de reuniões nos 

bairros, acontecem as assembleias regionais, nas quais as propostas individuais são 

negociadas entre os participantes e transformadas em propostas coletivas, eleitas 

entre todos os participantes. As reuniões acontecem sempre no período noturno e 

contam com a mobilização do setor de comunicação da Prefeitura de Curitiba, da 

equipe do IMAP e da administração regional. Para participar das consultas públicas, 

não é necessária nenhuma forma de filiação a agremiações oficiais e/ou informais. A 

participação de cada cidadão, que se só transforma em participação coletiva durante 

as assembleias, é o que de fato se valoriza no Programa. As reuniões são 

organizadas pela equipe do IMAP e as administrações regionais, que têm contato 

direto e cotidiano com a população. 

É necessário considerar que a participação da sociedade civil na “res pública” 

(coisa pública) tem sido facilitada em função das novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs), sobretudo a internet, o que gerou o conceito de 

CiberDemocracia. A internet atualmente faz parte do cotidiano de uma parcela 

significativa da população em diferentes formas, permitindo a divulgação e o acesso 

à informação em diversas áreas e nas distintas esferas de poder: executivo, 

legislativo, judiciário, nos níveis federal, estadual ou municipal. 

A utilização da internet como ferramenta democrática, como destaca 

Magagnin (2008), se apresenta como uma possibilidade para que um número 

crescente de cidadãos discuta os problemas da sociedade, apresentando suas 

sugestões independentemente da sua localização física, sendo uma ferramenta 

capaz de aumentar a participação popular em espaços de decisão. 

Apesar dos diversos empecilhos impostos pelo cenário econômico 

desfavorável para atender todas as demandas, coube à administração municipal 

instituir o processo e, a partir de então, escutar cada cidadão, oportunizar o encontro 

em grupos temáticos para priorizar as necessidades, classificar e selecionar as 

prioridades coletivas para, então, retornar com as ações possíveis de execução. 

Dessa forma, a própria população pode eleger as prioridades para seu 

bairro/Regional com transparência, buscando promover mudanças na condução da 
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participação popular para a elaboração das peças orçamentárias do município 

(CURITIBA, 2019). 

Buscando atender o desejo de inovação na forma de escuta e 

credenciamento de sugestões por parte da população, observou-se na fala dos 

gestores que o processo participativo vem se construindo com reuniões 

descentralizadas nos bairros, buscando estabelecer consensos coletivos de 

sugestões a partir do elenco de prioridades individuais apontadas pelos 

participantes. Também foi possível identificar que as reuniões nos bairros 

possibilitam que os cidadãos contribuam na definição de diretrizes e prioridades para 

os quais a gestão pública deve atentar-se. Para auxiliar aos cidadãos em suas 

escolhas, os administradores regionais apresentam, antes das discussões, os 

desafios já superados, buscando o nivelamento de informações sobre as políticas 

públicas implementadas no município. Durante todos os encontros públicos, os 

representantes técnicos das secretarias municipais que compõem a gestão 

municipal são os mediadores, que respondem aos questionamentos dos 

participantes e acolhem suas sugestões de forma aberta e transparente, informando, 

principalmente, o que deve ser feito para que as demandas individuais sejam 

transformadas em propostas coletivas, conforme as regras estabelecidas pelo 

Programa Fala Curitiba. 

Em todas as reuniões, o protocolo de ações envolve uma explicação do 

processo, o papel de cada um, os objetivos do encontro e dos próximos passos até 

a inclusão das indicações no orçamento anual, passando pela formação dos grupos 

temáticos, apresentação das necessidades individuais, que são transformadas em 

prioridades coletivas, que são transformadas em propostas de ações viáveis do 

ponto de vista técnico, jurídico e orçamentário, que são votadas e escolhidas 

aquelas que comporão a peça orçamentária anual. Para escutar ativamente a 

população, dando a oportunidade de voz para cada um dos participantes, ocorre um 

momento de explanação por parte do administrador e, a seguir, os participantes são 

convidados a organizarem-se em grupos, de acordo com o interesse em discutir 

sobre alguma temática ou política pública específicas.  

Os Grupos Temáticos de discussão e organização de demandas são: 

Assistência Social, Cultural, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, 

Habitação, Meio Ambiente, Obras Públicas, Saúde, Segurança, Segurança 

Alimentar, Trânsito, Transporte e Urbanismo.  



71 
 

As mesas de discussões são divididas por temas de interesse da população 

(Saúde, Asfalto, Educação, Segurança e outros). Quando o cidadão preenche a 

ficha de cadastro de participação do Programa, já aponta nessa ocasião quais áreas 

são de seu interesse. As mesas são montadas a partir dessas informações. Há 

sempre a participação de técnicos do IMAP em cada área.  As mesas temáticas 

acontecem em duas etapas: a primeira durante a aprovação da LDO, quando são 

discutidos temas mais abrangentes como Transporte, Educação e Saúde; e a 

segunda durante a LOA, quando são discutidas as demandas especificas como 

linhas de ônibus, reforma de escolas municipais ou abertura de postos de saúde. A 

população é direcionada para as mesas de acordo com a área de interesse 

individual. Há sempre um ou mais técnicos presentes em cada mesa, a fim de 

responder eventuais dúvidas e questionamentos sobre o tema e orientar a 

população sobre a viabilidade ou não da realização das demandas apresentadas. Se 

uma demanda diz respeito às secretarias de obras e meio ambiente, um técnico de 

cada secretaria estará presente naquele momento das discussões.      

Em 2017, primeiro ano do Programa, houve uma fase extra, na qual ocorreu 

uma pré-consulta acerca de quais seriam as prioridades dos cidadãos para sua 

regional (conjunto de bairros próximos), sendo que os formulários com tais dados 

deveriam ser recolhidos em três semanas. Participaram, no primeiro ano do 

Programa, 6.574 pessoas, que foram divididas em 392 subgrupos de discussão e 

consenso. Na segunda fase, as 978 prioridades coletivas foram reduzidas, por meio 

do consenso, a 193. Essas 193 propostas passíveis de indicação para compor as 

peças orçamentárias foram apresentadas e democraticamente defendidas pelos 

grupos nas reuniões com a população. Na sequência, foram reduzidas a 104, por 

meio de votação, e destas, 52 foram efetivamente incluídas no orçamento (Figura 3).   
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Figura 3 - Síntese das ações do Fala Curitiba em 2017. 

 
Fonte: IMAP, 2019 

 

As reuniões nos bairros são momentos que possibilitam avaliar como positiva 

a campanha de mobilização empreendida pela gestão municipal, conforme 

destacado pelos participantes do Grupo focal realizado em novembro de 2019. A 

maioria dos participantes foi informado das reuniões por meio das redes sociais 

(Facebook e WhatsApp) e por meio de veículos de comunicação tradicional (rádio e 

TV).  

Sobre a execução das prioridades, destaca-se que, em 2017, grande parte 

das ações foi executada, um pequeno percentual ainda se enquadra como obra em 

andamento e outro pequeno percentual ainda não foi concluído por entraves 

burocráticos (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Prioridades Fala Curitiba em 2017 

 
 

Fonte: IMAP, 2019 
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É importante destacar que as ações públicas são regidas pela Lei nº 

8.666/199314, que em seu Art. 1º destaca que licitações e contratos administrativos 

referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem seguir os ritos 

dispostos por essa lei. Os ritos previstos na referida Lei propiciam segurança e 

transparência nas contas públicas, bem como gastos conscientes e justos, sendo os 

cidadãos os maiores beneficiados. Contudo, sua execução torna o processo mais 

lento, pois uma licitação prevê várias fases divididas em internas e externas. 

Entende-se a fase interna como aquela em que se dá a escolha da modalidade da 

licitação e pela elaboração do instrumento convocatório, e a fase externa é 

composta pela publicação do instrumento convocatório, apresentação das 

propostas, habilitação, publicação dos resultados parciais, reserva do período para 

recurso, julgamento dos recursos, publicação dos resultados pós-análise dos 

recursos, julgamento das propostas, publicação dos resultados, novo período para 

recurso, análise dos recursos, homologação dos resultados e adjudicação. Tudo isso 

demanda tempo que, por vezes, é mais longo do que o esperado pela população. 

Essa é uma das justificativas para a demora nas execuções das ações aprovadas, 

como será apresentado adiante. 

O modelo das reuniões públicas do Programa Fala Curitiba foi o mesmo nos 

anos de 2017 e 2018. Contudo, nota-se a ampliação do Programa (Figura 4) em 

relação ao número de participantes: de 6.575 em 2017 para 10.913 em 2018; de 80 

reuniões realizadas em 2017, foram ampliadas para 90 em 2018; os grupos 

formados foram mais enxutos em 2018 — foram formados 258 —, enquanto em 

2017, foram 392; as necessidades individuais apresentadas pela população em 

2017 eram 5.480 e em 2018, 6.409. Já sobre as propostas indicadas efetivamente 

para integrar o orçamento em 2018, foram 51 prioridades, contra as 52 de 2017.  

 

                                            

14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso 22 nov. 2019. 
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Figura 4 -Síntese das ações do Fala Curitiba em 2018 

 
Fonte: IMAP, 2019 

 

A sistematização das propostas se deu com a identificação e hierarquização 

por ordem de importância, conforme os critérios apresentados pela população 

participante. Outro trabalho de sistematização aconteceu para a verificação da 

viabilidade de realização das prioridades coletivas aprovadas pela população. 

Observadas as normas técnicas, jurídicas e orçamentárias da LDO, LOA e LRF, 51 

ações foram aprovadas, sendo indicadas para compor a Lei Orçamentária Anual do 

ano de 2018 (CURITIBA, 2019). 

Para a execução do Programa Fala Curitiba, o ponto de partida é o 

planejamento municipal, com destaque para a previsão orçamentária, uma das 

exigências da LRF. A regulamentação é composta pelo PPA, LDO e LOA.  

No ambiente público municipal, os preceitos da LRF direcionam os gestores a 

definirem suas ações objetivando executar o planejamento da máquina pública de 

forma que a população seja o foco prioritário, utilizando as informações geradas 

visando prevenir-se dos riscos que possam afetar o cumprimento das metas e dos 

resultados estabelecidos para cada período, como apresentam Gerigk & Corbari 

(2011). De acordo com os autores, a LRF, no Brasil regida pela LC n° 101/2000, 

surge como mecanismo de implementação de rígidas restrições orçamentárias, com 

objetivo de estabelecer o equilíbrio fiscal dos entes públicos e reprimir o 
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endividamento, otimizando a gestão dos recursos públicos. Com a promulgação da 

Lei supracitada, estabeleceram-se regras de controle fiscal que atenuam os déficits 

e os endividamentos públicos. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 

165, §2º preconiza que: 

 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 165). 
 
 

O PPA é o instrumento de gestão orientado pela LDO e pela LOA com 

perspectivas estratégicas, interligadas entre si e regidas pelas limitações impostas 

pela LRF. De forma prática, a LDO serve como elo entre o que preceitua o PPA e a 

LOA, como destaca Procopiuck et al. (2007). O autor apresenta que a LDO cumpre 

a função de orientação para que o gestor possa realizar uma estimativa das finanças 

que o município dispõe para cada exercício financeiro de forma a não infringir as 

definições previstas no § 4º do art. 165 da Constituição Federal de 1988, e/ou os 

planos e Programas nacionais, regionais e setoriais previstos também na 

Constituição e que devem estar de acordo com as definições PPA (Procopiuck et al., 

2007). 

No PPA, estão contidas as metas para o exercício de quatro anos do governo, 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias apresenta as metas e prioridades para o exercício 

financeiro corrente, definindo o uso dos recursos alocados pela LOA. O Programa 

Fala Curitiba vem se aperfeiçoando a cada ano, buscando, de forma colaborativa 

com a população e em consonância com a LDO, consolidar a parceria entre o poder 

público e a sociedade civil de Curitiba, para que o desenvolvimento municipal reflita 

os desejos e anseios da população e o bem-estar comum.  

O Programa Fala Curitiba é inovador e elaborado de forma a atender as 

metas da Agenda 2030 e os ODS, considerando que suas regras possibilitam a 

construção de justiça social quando asseguram a presença da sociedade civil, em 

parceria com a gestão pública municipal, definindo a aplicação de recursos para as 

diferentes regiões da cidade, assim como ressaltam Lobato (2007) e Aguiar (2011). 

Também possibilita e incentiva a participação popular por meio da alocação de 

recursos de acordo com as indicações de obras e ações para cada uma das regiões 
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do município a partir da mobilização dos integrantes das respectivas comunidades, 

bem como ao estabelecer novos mecanismos de corresponsabilidade, o que 

inviabiliza procedimentos orçamentários desconhecidos pela população. 

É objetivo do Programa Fala Curitiba que os cidadãos tenham autonomia e 

autoridade para tomar importantes decisões em relação às políticas públicas, 

conforme os conceitos apresentados por Abers (2000) e Prates (2004), o que 

destaca seu potencial transformador no que se refere ao processo decisório de base 

na política de Curitiba. O Programa é realizado por meio de democracia direta, 

contando com a mobilização dos cidadãos em reuniões de caráter decisório. No 

entanto, a eficiência na gestão pública, ressaltada por Carneiro & Menicucci (2013), 

ainda é uma questão para a atual gestão, que não tem conseguido executar todas 

as ações aprovadas no período previsto devido a situações variadas, como será 

descrito nas justificativas de cada caso.  

Nota-se que é preciso um investimento maior no que se refere a transmissão 

de informações à população de forma geral. É preciso que a população participante 

seja informada sobre quais os passos que cada secretaria precisa seguir na 

execução de cada ação aprovada nas reuniões públicas. Todas as ações da gestão 

pública têm regras a serem seguidas e a execução de obras segue outros ritos que 

não só aqueles previstos na LDO, LOA, LRF, mas a execução prática segue 

principalmente a Lei de Licitações (8.666/93), o que demanda um prazo que não há 

como ser previsto a priori. Esse fato não isenta da necessidade de a população 

saber de todos esses detalhes que, mesmo sendo absolutamente técnicos, há que 

serem adaptados em uma linguagem que todos possam entender. 

O Programa Fala Curitiba pode ser caracterizado por inovações teóricas 

sobre a participação popular em espaços de deliberações, estabelecendo novas 

relações entre a sociedade civil e o Estado, visando à inclusão política e promoção 

de justiça social, conforme apontamento de Luchmann (2014), quando possibilita a 

qualquer cidadão curitibano opinar e apresentar suas propostas de melhoria da suas 

localidades visando o bem-estar comum. Observando-se a proposta de Goldfrank 

(2006) e Luchmann (2014), pode-se considerar que o Fala Curitiba se apresenta 

como um mecanismo de “boas práticas”, promovido pela gestão pública e a 

sociedade civil do município na busca por formular uma tendência de manejo 

democrático para articular soluções aos conflitos ligados à "política tradicional". 
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Observando-se a participação popular no Fala Curitiba entre os anos 2017 

(6.574 participantes) e 2018 (10.913 participantes) para um município com 

1.917.185 habitantes (IBGE, 2020), é possível notar a ausência significativa da 

cultura de participação popular. Essa não participação é discutida por Faccioni 

(2008), que destaca que uma parcela significativa da sociedade justifica sua não 

participação alegando que de nada adianta comparecer às reuniões e audiências 

públicas, pois as decisões serão tomadas sem ouvir o que o povo tem a dizer. 

Nesse contexto, o Fala Curitiba tem como principal objetivo ouvir as prioridades da 

população para a composição do orçamento da cidade. O que diferencia esse 

Programa de outros modelos já desenvolvidos em diferentes países é que qualquer 

cidadão de Curitiba e da região metropolitana pode apresentar suas prioridades de 

forma simples, intuitiva ou mesmo on-line, priorizando a adequação do discurso 

técnico e legal sob princípios formativo-educacionais via mediação dos técnicos do 

IMAP com a gestão pública municipal e a sociedade civil.  

Não há eleição de representantes, assim como não há apresentação de um 

valor específico sobre o qual a população pode definir sua aplicação. São realizadas 

reuniões nos bairros, nas quais a população pode apresentar as propostas e as 

demandas que avaliam como as prioritárias para a sua região. 

Visando garantir a permanência do Programa, bem como a expansão da 

participação, foi criada uma versão infanto-juvenil do Fala Curitiba. É o Fala 

Curitibinha, realizado nas escolas municipais, que incentiva a participação juvenil. 

A iniciativa abre espaço para que estudantes apresentem suas opiniões e propostas 

para o cotidiano escolar e algumas iniciativas já foram protagonizadas entre os 

alunos. Trata-se de projetos que visam evitar o desperdício de alimentos, o uso 

consciente da água e a redução do lixo gerado nas unidades escolares. O Fala 

Curitibinha é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o IMAP. 

 O Fala Curitibinha acontece em dez escolas, uma de cada regional (Curitiba, 

2019), e constitui-se como uma iniciativa que visa aproximação da Pedagogia para a 

Vida Cotidiana, como possibilidade de efetiva capacitação de cidadãos para o 

exercício da cidadania, observando que a democracia participativa está diretamente 

vinculada a uma participação cidadã intergeracional e global, na qual todos 

participam indistintamente, como apresenta Muñoz (2004).  

Contudo, para que haja uma participação efetiva, há que se percorrer um 

longo processo educativo que se inicia na infância, abrange a adolescência e se 
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consolida na vida adulta de toda a população, uma vez que a democracia 

participativa não pode ser uma ação de improvisos e, sim, uma ação pautada na 

informação, na sensibilização e na formação, como destaca Muñoz (2004) e como 

tem acontecido nas escolas públicas de Curitiba, estimulado pela gestão pública 

municipal. 

Vale destacar que as prioridades apresentadas e aprovadas, nos dois anos 

analisados (2017/2018) foram frutos de encontros públicos realizados nas 10 

Administrações Regionais (Gráfico 2), antecedidos pelos encontros nos bairros — 

onde os cidadãos apresentam suas demandas individuais que são analisadas sob a 

ótica da viabilidade técnica, jurídica e orçamentária pelos administrares regionais, os 

técnicos das Secretarias e os técnicos do IMAP.  

Gráfico 2 - Quantidade de reuniões por regionais 

 
Fonte: IMAP, 2018 

 

O grande número de reuniões realizadas na Regional Boa Vista (14) se deve 

ao fato de esta ser uma das maiores regionais da cidade, contando com 268.556 

habitantes, seguida da Regional Matriz, com 205.722 habitantes, e o menor número 

de reuniões realizadas na Regional CIC, com 157. 461 habitantes, e Tatuquara, com 

81. 959 habitantes (CURITIBA, 2019). 

Além do Grupo focal  realizado em novembro de 2019, uma pesquisa de 

opinião realizada pela Organização da Sociedade Civi l “Sociedade Global”, 

em 201715, contribuiu para a análise do Programa Fala Curitiba.  As 

propostas foram então classificadas como: serviços de manutenção que seriam 

                                            

15 Os dados da pesquisa estão disponíveis em:  
<http://consultaspublicas.curitiba.pr.gov.br/index.php/2017/08/16/sociedade-global-divulga-resultado-
do-fala-curitiba/> 
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atendidos independentemente do orçamento anual; pedidos inviáveis, classificados 

como impossíveis de serem atendidos no momento; e propostas que poderiam ser 

discutidas para a inclusão na lei orçamentária. A sistematização e classificação das 

propostas foi feita internamente e o resultado compartilhado com a população 

durante as consultas prévias e oficiais por meio de cartazes informativos. Na 

pesquisa realizada pela Sociedade Global (2017), os dados gerais demonstram que 

64% dos participantes na consulta oficial entenderam a classificação. No entanto, 

36% não entendeu ou não encontrou as justificativas técnicas, jurídicas ou 

orçamentárias que explicassem a decisão, o que pode ser reflexo de que a gestão 

pública precisa avaliar seus discursos no diálogo com a sociedade civil para que não 

haja dúvidas sobre os motivos reais de qualquer decisão que contrarie as escolhas 

dos cidadãos. 

Contudo, é essencial a compreensão de que o exercício do controle social 

efetivamente depende, além da disponibilização dos instrumentos necessários, da 

capacidade dos movimentos, organizações, fóruns, grupos e outros atores da 

sociedade em se apresentarem ao debate para garantir direitos. É nesse momento 

que se destaca o papel imprescindível da sociedade em suas diversas organizações 

autônomas, ocupando os espaços de diálogo e partilhando do poder com o Estado, 

conforme apresentado por Serafim (2008). No entanto, é importante ressaltar que o 

Programa Fala Curitiba valoriza a participação de indivíduos, sem necessidade de 

organizações formais ou coletivos informais, e não há escolha de delegados, como é 

praticado por outros Programas de exercício de democracia participativa. 

A importância da aprovação de novas leis que possam consolidar os 

pressupostos legais previstos nas normativas que destacam a cidadania deve ser 

ressaltada. Todavia, esse esforço será em vão enquanto a maioria da sociedade civil 

desconhecer a existência de todo esse arcabouço legal e dele, por 

desconhecimento, não fizer uso, conforme destacam Fonseca & Bursztyn (2009). 

Para que sejam exitosas, as experiências vinculadas à democracia participativa 

necessitam que as gestões municipais viabilizem a integração entre técnicos da 

gestão e os diferentes segmentos sociais incluindo a população de menor renda e 

acesso a bens e serviços públicos. A população, como apresenta Fonseca & 

Bursztyn (2009) só se sentirá como partícipe quando puder participar de todas as 

fases do planejamento, das deliberações, do monitoramento e da avaliação da 

aplicação das políticas públicas implementadas em seus municípios. 
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Ressalta-se, como aponta Bravo et al. (2018), que são necessários 

investimentos efetivos no setor educacional, na mobilização e na divulgação nos 

veículos de comunicação para que toda sociedade compreenda que, apesar de 

serem encontrados, no sistema jurídico brasileiro, novos canais que viabilizam a 

integração entre representantes e representados de forma mais efetiva, o que se 

percebe é que o exercício da cidadania está delimitado ao direito de votar e ser 

votado. 

Identifica-se que o principal objetivo do Programa Fala Curitiba é desenvolver 

e implementar formas de participação popular, de forma qualificada para que todos 

os cidadãos possam intervir diretamente na formulação das peças orçamentárias 

anuais. Contudo, a democracia participativa não pode se encerrar na aprovação das 

propostas apresentadas, aprovadas e inseridas no PPA. Acima de tudo, a população 

anseia em ver a execução de suas propostas e esse é o resultado que a gestão 

deve apresentar.  

 

4.2.2 Os resultados da gestão do Programa Fala Curitiba entre os anos de 2017 e 

2018  

 

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos durante o 

desenvolvimento do Programa Fala Curitiba durante os anos de 2017 e 2018, com 

foco na divisão por administração das regionais. A divisão de Curitiba apresenta as 

seguintes regionais: BN - Bairro Novo; BV - Boa Vista; BQ - Boqueirão; CJ - Cajuru; 

CIC - Cidade Industrial; MZ - Matriz; PN - Pinheirinho; PR - Portão; ST - Santa 

Felicidade; e TQ- Tatuquara, conforme demonstrado na Figura 5. 
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Figura 5 - Mapa de Curitiba por Regionais 

  

Fonte: FAS Curitiba (2019) 

 

4.2.2.1 Regional Bairro Novo 

 

A Administração Regional Bairro Novo agrega quatro bairros de Curitiba e 

possui uma população de 145.433 habitantes. Localiza-se ao sul da capital 

paranaense e faz divisa com as regionais Boqueirão, Pinheirinho, Tatuquara e com 

os municípios da Região Metropolitana, São José dos Pinhais e Fazenda Rio 

Grande, conforme dados do IBGE (2019).  

De acordo com o Plano Municipal de Segurança e Defesa Social (2008), a 

Regional Bairro Novo surgiu a partir da expansão da cidade, durante a década de 

1990, com a implantação de conjuntos habitacionais e do loteamento “Bairro Novo”.  

Observa-se que a síntese das propostas apresentadas em 2017 pelos 

participantes dessa Regional teve como ênfase a Educação, Esporte e Lazer e 

Saúde. A área de Esporte e Lazer recebeu o maior número de propostas aprovadas 

e executadas, contudo a ação referente à Saúde continua em aberto (Figura 6). 
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Figura 6 - Regional Bairro Novo: Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, 
por meio do Programa Fala Curitiba 

 
 

Fonte: IMAP, 2019 

 

O Liceu de Ofícios do Bairro Novo, indicado para receber recursos conforme a 

área temática “Esporte e Lazer”, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional 

para a população a partir de 16 anos, priorizando aqueles em situação de 

vulnerabilidade social. Os cursos oferecidos são em formatos e áreas de 

conhecimento variados e têm como objetivo o aperfeiçoamento profissional, 

buscando contribuir com o aumento da empregabilidade, bem como com a geração 

de renda dos aprendizes (CURITIBA, 2019).  

Em 2018, a população da Regional Bairro Novo diversificou suas propostas 

(Figura 7), com uma concentração maior ligada à defesa social.   
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Figura 7 - Regional Bairro Novo - Ações eleitas, em 2018, por meio do Programa 
Fala Curitiba para realização em 2019. 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Considera-se que as ações vinculadas ao Sistema de Defesa Social devem 

utilizar uma visão em rede, como apontam Alvim & Castelhanos (2017), entendendo 

que essas atividades devem ser elaboradas no estabelecimento de políticas públicas 

encorpadas e de forma transversal. Essa transversalidade, conforme apresentada 

por Queiroz (1997), pode ser observada nas ações eleitas pela população, que 

elegeu investimentos públicos nas áreas de Educação, Saúde e Esporte e Lazer, 

buscando a inclusão social, ações que, em conjunto, podem reduzir as 

desigualdades sociais. 

Verifica-se que os efeitos das desigualdades sociais é alvo de preocupação 

refletida nas propostas apresentadas pela comunidade da Regional Bairro Novo, que 

solicita a presença do poder público não apenas com aparato policial repressor, mas 

principalmente na educação e, em especial, aquela que é capaz de preparar a 

população local para o emprego e a geração de renda. A construção de espaço de 
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Saúde, ainda não executado, também passa pela questão da cidadania, entendendo 

que o conceito de saúde, enquanto um conceito ampliado, não diz respeito apenas 

às questões relativas a doenças e/ou à prevenção, mas a um direito universal que 

não está somente restrito ao acesso aos serviços e à assistência médica, mas passa 

pela questão de justiça social. Assim, a interrelação entre Cidadania e Saúde está 

diretamente ligada ao exercer o direito a essas condições, visando alcançar o bem-

estar social, sem o qual não é possível o cumprimento dos ODS. 

Mesmo se tratando de uma regional de ocupação recente e ainda com 

necessidades de infraestrutura básica, são as ações de Defesa Social e de Esporte 

as que mais se destacam. É como se a comunidade apostasse nas ações de 

Esporte e Lazer como uma solução para os problemas sociais da localidade.  A 

população do Bairro Novo não demandou institucionalizar programas e projetos de 

intervenção local. Pelo contrário, priorizou a requalificação ambiental para que o 

público local possa praticar esportes e se divertir. Nota-se que a segurança pública 

não é entendida pelos cidadãos da localidade apenas como um mecanismo 

repressor e punitivo, mas, antes, uma possibilidade de proteção social, o que pode 

ser interpretado como prevenção social à criminalidade e, ainda, como um 

instrumento de cidadania, por meio do Lazer e do Esporte. Tem sido uma tendência 

do século XXI que as políticas públicas tematizem a cidadania com o 

desenvolvimento de programas e projetos ligados ao Esporte e Lazer para diferentes 

grupos sociais.  

Nesse sentido, conforme apontamentos de Melo (2004), valorizar a cidadania 

do público infanto-juvenil seria a matriz orientadora de projetos destinados às 

comunidades periféricas. As propostas, em seus diversos espaços de tomadas de 

decisão, mostram que os sujeitos presentes ocupam o seu lugar de cidadão, 

construindo caminhos para a sustentabilidade e a justiça social conforme as 

formulações apresentadas por Jacobi (2003).  

É preciso que a gestão municipal atente para as discussões e apresentação 

de propostas, possibilitando que a população esteja e permaneça nos locais de 

decisão conforme sugere Luchman (2007), oportunizando conhecerem o 

funcionamento e a lógica sobre as intervenções e ações apresentadas. É, assim, 

fundamental que a população seja informada sobre os motivos que levam uma 

determinada ação a demorar mais tempo para ser executada, como é o caso 

daquelas que devem obrigatoriamente seguir os ritos exigidos pela Lei 8.666/93.   
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As propostas referentes à Saúde e à Educação nos anos de 2017 e 2018 

apontam para a necessidade de ampliação do quadro de funcionários e construção 

de espaço de Saúde. O gráfico 03 demonstra as preocupações da população da 

Regional Bairro Novo diante do exercício da prática democrática garantindo a 

cidadania.  

 
 

Gráfico 3 - Dados comparativos das ações escolhidas pela regional Bairro Novo para 
os anos de 2017 e 2018 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, (2019) 

 

As ações relativas ao Esporte e Lazer em 2018 estão em igualdade com as 

ações escolhidas para as áreas da Saúde e Educação, e a maioria das ações 

relativas à Defesa Social em 2018 são em menor número quando comparadas às 

relativas ao Esporte e Lazer, escolhidas em 2017. De acordo com Leeds (2013), a 

proposta de aumentar o aparato policial, buscando proteger os equipamentos 

públicos, está em consonância com a segurança cidadã que acredita na prevenção 

mais do que na repressão.  

As ações relativas à participação popular nos espaços de decisão visam 

alcançar, de forma progressiva, uma maior igualdade, o que remete a ações 

compartilhadas entre comunidade e poder público, como analisa Avritzer (2002), 

buscando a efetivação de políticas públicas a partir do engajamento da sociedade.  
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4.2.2.2 Administração Regional Boa Vista 

 

Localizada na porção norte de Curitiba, a regional faz divisa com os 

Municípios da Região Metropolitana: Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais. 

Agrega 13 bairros e possui uma população de 249 mil habitantes, correspondendo a 

14,2% do total do município de Curitiba (IBGE, 2010). 

A população da Regional Boa Vista demonstrou preocupação constante com 

as áreas da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Defesa Social e obras públicas 

(Figura 8).  

 

Figura 8 - Regional Boa Vista - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, 
por meio do Programa Fala Curitiba 

 
 

Fonte: IMAP, (2019) 

 

Contudo, observa-se, também, atenção aos espaços culturais, como a 

proposta de revitalização do Centro Cultural da Vilinha, no Bairro Alto, que está 

localizado no Parque Histórico da Vilinha.  No equipamento cultural são realizadas 

diversas atividades em parceria com Fundação Cultural de Curitiba. As atividades 
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têm preço popular, com alguns cursos gratuitos que atendem a um público variado. 

A extensa área verde e as características históricas também são atrativas para todas 

as faixas etárias (IPPUC, 2019).  

Entre os objetivos do Centro Cultural destaca-se o estímulo a comunidade 

local na formação de público e a experimentações artísticas nas diversas 

linguagens, bem como a prática de atividades físicas e de lazer ao ar livre.  

 A cada edição do Programa Fala Curitiba, a população vem entendendo que 

a aprovação de ações se vincula diretamente à capacidade de organização local.  

Essa organização garante ações que levam desenvolvimento local, com cidadãos 

exercendo a democracia participativa e construindo a responsabilidade da gestão 

partilhada entre poder público e sociedade civil, visando alcançar melhor qualidade 

de vida e capacidade de resolução dos próprios problemas (AVRITZER, 2002; 

GOHN, 2003; LUCHMAN, 2007).  

No caso da Regional Boa Vista, a habitação e a mobilidade estão sendo 

prejudicadas por falta de drenagem de águas pluviais e sinalização adequada. 

Assim sendo, a comunidade da Regional Boa Vista priorizou, em 2018, propostas de 

infraestrutura (Figura 9), tais como: Contratação de projeto para a execução de 

drenagem para ampliação da vazão de águas pluviais na Rua Brigadeiro Artur 

Carlos Peralta, entre a Leonardo Krazinski e Valdomiro Silveira; execução de obras 

de drenagem e contenção de talude no Rio Bacacheri Mirim para evitar alagamentos 

na Rua José Gildo Beleski; Reforço na sinalização da Rua João Guariza para 

implantação de semáforo na esquina com a Anita Garibaldi. 
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Figura 9 - Regional Boa Vista: Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, por 
meio do Programa Fala Curitiba 

 
Fonte: IMAP, (2019) 

  

Sobre a contratação de projeto para a execução de drenagem para ampliação 

da vazão de águas pluviais na Rua Brigadeiro Artur Carlos Peralta, entre a Leonardo 

Krazinski e Valdomiro Silveira, a solicitação se deve ao fato de que muitas famílias 

residem nessa região e o acúmulo de água em dias de chuva causa grandes 

transtornos, conforme informações apresentados pelos gestores públicos 

municipais, durante o Grupo focal, realizado em novembro de 2019.  

Conforme os dados coletados com os gestores públicos do Programa, está 

em fase de elaboração o Termo de Referência para contratação de projeto, 

conforme prevê a Lei nº 8.666/9116. Logo que a Secretaria Municipal de Finanças 

liberar o recurso, a obra será executada. O reforço na sinalização da Rua João 

                                            

16 Art. 6 inciso IX - Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos: [...] 
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Guariza para implantação de semáforo na esquina com a Rua Anita Garibaldi foi 

encaminhado para pesquisa de fluxo veicular do local para, a partir de então, 

determinar a viabilidade técnica do semáforo no cruzamento. Há previsão de um 

semáforo junto ao projeto do IPPUC, ligado ao binário Mateus Leme x Nilo Peçanha.  

Para as próximas edições do Programa Fala Curitiba, propõe-se que a 

população deverá ser informada dos protocolos administrativos a serem seguidos 

para cada uma das propostas apresentadas, para que não haja mal-estar entre a 

gestão e a população quando a obra não for executada no ano seguinte à sua 

aprovação. 

O gráfico comparativo das ações aprovadas pela Regional Boa Vista mostra 

que mais de 50% ainda estão em andamento. A demora na conclusão de obras e/ou 

ações é um risco para a credibilidade do Programa Fala Curitiba, gerando 

questionamentos sobre sua funcionalidade e o compromisso efetivo da gestão em 

relação às propostas geradas durante as consultas populares.  

 

Gráfico 4 - Dados comparativos das ações escolhidas pela regional Bairro Boa Vista 
para os anos de 2017 e 2018 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

  

4.2.2.3 Administração Regional Boqueirão  

 

Localizada ao sul da cidade de Curitiba, a regional faz divisa com as 

Regionais Cajuru, Pinheirinho e Bairro Novo e com o Município de São José dos 

Pinhais. É composta por quatro bairros: Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim, 

e tem uma população de 197 mil habitantes, correspondendo a 11,3% do total do 
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município (IBGE, 2010). A regional é oriunda do loteamento da antiga Fazenda 

Boqueirão, que foi loteada a partir de meados dos anos de 1930 e serviu como 

território de vários conjuntos habitacionais entre os anos de 1980 e 2000, conforme 

apresentado por Sutil (1995). 

A comunidade da Regional Boqueirão priorizou ações vinculadas às Políticas 

públicas de infraestrutura urbana, buscando mecanismos para suportar as 

necessidades da coletividade e que estejam em consonância com a aplicação das 

Leis e dos instrumentos urbanísticos de prevenção e/ou correção de um 

desenvolvimento urbano desordenado, como já previstos na Constituição Federal, 

principalmente no Capítulo 11, de seu Título III, e na Lei n.º 10.257/ 2001, que institui 

o Estatuto da Cidade. 

Questões habitacionais sempre estiveram atreladas à urbanização acelerada 

das cidades que, de acordo com Monteiro & Veras (2017), na maioria das vezes, 

não estão preparadas para atender o grande contingente populacional das 

localidades e seu entorno. O crescimento das cidades sem planejamento leva o 

cidadão para regiões com escassez de infraestrutura. Importante ressaltar, conforme 

demonstra a Figura 10, que todas as ações aprovadas pela comunidade em 2017 

foram executadas pela gestão pública. 

 

Figura 10 – Regional Boqueirão - Ações eleitas, em 2017, para realização em 
2018, por meio do Programa Fala Curitiba 

 
Fonte: IMAP, 2019 
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 As ações ligadas ao planejamento e urbanismo, aprovados em 2018, ainda 

não foram executadas, conforme apresenta a Figura 11, entendendo que o 

treinamento e o aperfeiçoamento dos profissionais de saúde devem ser um trabalho 

permanente da Secretaria de Saúde e de todas as suas unidades.  

Nesse sentido, mesmo que a gestão municipal se empenhe na conclusão das 

ações, é preciso que esse empenho seja percebido na prática, evitando a 

compreensão, por parte da população, de que os gestores dividam Curitiba entre o 

que Gomez (2000) chamou de a cidade real e a cidade oficial, entendendo como 

"cidade oficial" aqueles setores do município que apresentam padrões de 

manutenção diferenciados, nos quais as ruas são varridas com mais frequência, a 

sinalização urbana é implantada de forma que o trânsito tenha maior fluidez, a 

iluminação pública é mais eficiente, o policiamento é mais eficaz, as praças e jardins 

recebem maiores cuidados. 

 

Figura 11 – Regional Boqueirão - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, 
por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 
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Associado ao planejamento urbano, algumas ações por meio de projetos 

viários são sugeridas, a exemplo do projeto referente à abertura da Rua Anne Frank 

pelo Ferro velho. Fazer a ligação entre o atual eixo da Anne Frank com a rua Wilson 

Dacheux Pereira depende de desapropriação de terreno particular e o proprietário 

do imóvel está resistente a aceitar o valor ofertado pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba, conforme informações prestadas pelos gestores públicos conforme 

informações apresentados pelos gestores públicos municipais, durante a realização 

do Grupo focal, em novembro de 2019.  

Os projetos viários para o binário na Rua João Soares e Rua Oliveira Viana 

são de suma importância para maior fluidez do trânsito com segurança para toda a 

população. A partir da experiência obtida por meio da realização do Programa Fala 

Curitiba nos anos de 2017 e 2018, avalia-se que a população deve ser esclarecida 

de quanto tempo pode durar a execução completa de uma obra pública.  

Sobre a campanha publicitária de conscientização de responsabilidade e 

manutenção das calçadas, observa-se a necessidade de que os cidadãos precisam 

ter conhecimento sobre as normas da prefeitura, conforme preconiza a Lei nº 

11.095/2004, pois muitos não mantêm as calçadas de seus lotes adequadamente, o 

que causa transtornos aos transeuntes, inclusive de mobilidade e acessibilidade. A 

falta de informação sobre a temática faz com que a responsabilidade recaia sobre a 

prefeitura e, por isso, cobram a necessidade de campanha publicitária.  

Os parâmetros para gestão das cidades estão preconizados na Lei 

10.257/2001 — Estatuto das Cidades —, em especial no seu art. 2º, inciso I, no qual 

está disposto que a política urbana deve ser fundamentada no ordenamento do 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O 

Estatuto das Cidades é um orientador de ações para que os gestores elevem seus 

municípios ao patamar de cidades sustentáveis, proporcionando segurança e vida 

saudável a seus habitantes. O Estatuto ressalta, ainda, em seu artigo 2º, inciso I, a 

importância de uma gestão pública democrática com planejamento de 

desenvolvimento, evitando ter que corrigir as distorções causadas pelo 

desordenamento, ausência de infraestrutura, saneamento básico e outras 

características que afetam diretamente a cidadania, como também aponta 

Nascimento (2010).  Ainda sobre o Estatuto, em seu inciso II é previsto que o 

município deve destinar equipamentos urbanos e comunitários visando atender aos 

interesses da população em geral, respeitando suas particularidades, como é o caso 
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das propostas apresentadas pela população da Regional Boqueirão que, entre 

outras, solicitam a ampliação de recursos humanos e treinamento dos profissionais 

da área de Saúde. 

A população da Regional Boqueirão priorizou, nos dois anos de consulta do 

Programa Fala Curitiba, propostas para análise de ações de Infraestrutura Urbana, 

Saúde e Defesa Social (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Boqueirão para 
os anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

O planejamento e o desenvolvimento urbano, de acordo com Stigt et al. 

(2013), são capazes de equilibrar três interesses, que aparentemente são 

conflitantes: o crescimento econômico, a justiça social e a proteção do meio 

ambiente. Sendo assim, para o município de Curitiba — que busca ser uma cidade 

sustentável, cumprindo com o ODS 11 — a melhoria da iluminação no Bosque 

Reinhard Maack, a substituição de lâmpadas, obras de engenharia de trânsito, obras 

de drenagem e melhoria das galerias pluviais de forma a garantir a qualidade de 

vida, a segurança pública e o livre direito de ir e vir são de fundamental importância.  

 

4.2.2.4 Administração Regional Cajuru 

 

A Regional do Cajuru localiza-se ao sul da cidade, fazendo divisa com as, 

Pinheirinho e Bairro Novo e com o Município de São José dos Pinhais. É composta 

por quatro bairros: Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas e 

Uberaba. O Cajuru e o Uberaba são os maiores bairros em extensão territorial e 
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juntos correspondem a 73% da Regional. Apresenta população de 197 mil 

habitantes, correspondendo a 11,3% do total do Município (IBGE, 2010). 

As propostas apresentadas pela comunidade da Regional Cajuru estão 

vinculadas à função social da propriedade, como prevista constitucionalmente, uma 

vez que as cidades devem desenvolver a capacidade de ofertar à população, de 

forma irrestrita, plena qualidade de vida, como forma de respeito e dignidade. Assim, 

entende-se que a cidadania está diretamente ligada à dignidade humana. Nesse 

sentido, a habitação ou ausência dela gera uma gama de desdobramentos, 

sobretudo na seara urbana. A ação referente à habitação aprovada pela comunidade 

da Regional Cajuru ainda não foi executada, conforme demonstra a Figura 12.  

 
Figura 12 – Regional Cajuru - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, por 

meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Sobre a ação referente à temática habitação proposta e não executada — 

relocação das famílias em área de ocupação na Vila Anastácia — destaca-se que se 
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trata de uma ocupação irregular. Esses moradores temem a possibilidade de 

solicitação judicial de reintegração de posse antes que consigam adquirir seus 

imóveis próprios. Trata-se de duas áreas de ocupações irregulares, sendo a primeira 

localizada em lotes particulares e a segunda, em lotes de propriedade da 

Companhia de Habitação/COHAB, conforme dados coletados na visita a campo, 

com os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2020).  

A ação de regularização foi aprovada na edição do Programa Fala Curitiba de 

2017, o que atende diretamente 22 famílias (14 da Vila Betel e 8 da Vila Santa 

Anastácia), que se organizaram para eleger esta prioridade e conseguirem a 

priorização dessa ação por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba. Porém, mesmo 

tendo sido aprovada, a gestão ainda não tem uma posição clara e efetiva para 

responder à população. É notório que essa questão relativa à habitação tem como 

foco a ausência de opções e políticas de acesso à moradia para a população de 

baixa renda, o que, conforme destaca relatório do IPEA (2016), representa uma 

lacuna crescente e que, em Curitiba e região metropolitana, são notórias as 

implicações em todos os setores, inclusive na degradação ambiental.  

De acordo com os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2020), a 

área escolhida para construção de 12 unidades residenciais tornou-se inviável. A 

Secretaria de Política Urbana/SPU se responsabilizou por realizar uma pesquisa 

sobre a propriedade da área solicitada, mas ainda não a concluiu. Ressalta-se que a 

instabilidade habitacional vivida pelo grupo que mantém residência na área irregular 

demonstra que Curitiba ainda não conseguiu cumprir a meta 11.1 dos ODS, 

possibilitando à população habitação segura, adequada e a preço acessível. 

Considera-se que os direitos sociais estão intimamente ligados aos direitos 

fundamentais do ser humano e que, como decorrência, estão subordinados à regra 

da autoaplicabilidade, conforme preconiza o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal. 

Nesse sentido, entende-se que o Estado é responsável por implementar políticas 

públicas efetivas, com empenho, orçamento e ações tangíveis no que se refere à 

urbanização de vilas e favelas, bem como promover a mobilidade de moradores de 

áreas de risco.  

Recomenda-se que a gestão pública de Curitiba não restrinja as ações de 

cidadania à oportunidade de diálogo e às proposições de ações ocorridas nas 

consultas públicas do Programa Fala Curitiba. A governança, como apresenta 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641457/par%C3%A1grafo-1-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Rosenau (2000), não se encerra na eleição de propostas e, ainda, como ressalta 

Lobato (2007), é preciso atenção ao planejamento. 

A não execução das ações apresentadas e aprovadas pela comunidade gera 

descontentamento da população da cidade de forma geral, além de ser um indício 

para o descrédito do Programa. O cumprimento do restante das ações tenta 

controlar esse descontentamento, garantindo acesso à Educação com a abertura de 

vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil/CMEI, o que garante 

minimamente tranquilidade às mães trabalhadoras, como também gera o 

aperfeiçoamento social e educacional envolvendo a família de forma geral. Houve 

ainda investimentos nas áreas de Esporte/Lazer e Saúde. 

Todas as ações escolhidas em 2018 pela comunidade da Regional Cajuru 

foram concluídas. A maioria das propostas foram relacionadas à Saúde, conforme 

demonstra a Figura 13, tanto no que se refere a estruturas físicas, como de 

materiais médicos e de pessoal para as Unidades Básicas de Saúde/UBS, os 

Centros de Atenção Psicossocial/CAPs e as Unidades de Pronto Atendimento/UPA. 

 
Figura 13 - Regional Cajuru - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, por 

meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 
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A população da Regional Cajuru priorizou ações relativas à Habitação e a 

Saúde nos anos de 2017 e 2018, conforme se observa no Gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Cajuru para os 
anos de 2017 e 2018 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

Destaca-se as ações relativas à Educação apresentadas pela Regional 

Cajuru vinculadas à garantia dos direitos fundamentais da criança e do (a) 

adolescente enquanto pessoa humana, o que tem origem com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948 (ONU, 1948), posteriormente endossados 

pela Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1959, 

(PARANÁ, 1959), da Constituição da República Federativa do Brasil ,s/p, de 1988, 

(BRASIL, 1988), da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de 1989 (UNICEF, 1990) e de outros conclaves de igual importância 

que se sucedem após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990), o que está em concordância com os ODS em sua meta 11.7 — garantindo o 

acesso amplo a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes.  

 

4.2.2.5 Administração Regional Cidade Industrial - (CIC)  

 

A Administração Regional da Cidade Industrial (CIC) está localizada a oeste 

da cidade e faz divisa com os Municípios de Campo Largo e Araucária. É composta 

por quatro bairros e o maior deles é o CIC, que corresponde a 68% da extensão 

territorial regional. A Regional conta com 184 mil habitantes, correspondendo a 

10,5% do total do município (IBGE, 2010). 
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Não é tarefa fácil o exercício de construção da cidadania, como apresentam 

Gohn (2003) e Luchman (2007). É necessário construir caminhos para a conquista 

da universalidade dos direitos sociais, bem como a articulação da soberania popular. 

Uma prática que deve ser cotidiana na gestão pública, aliada à participação efetiva 

da população, visando soluções para suas demandas, como sugere Jacobi (2003).  

 Para a comunidade da Regional CIC, a Saúde tem merecido atenção especial 

do poder público municipal, conforme se observa na figura 14.   

 
Figura 14 - Regional CIC - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, por 

meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

As propostas aprovadas e executadas se referem a ações e a serviços que 

possibilitam a construção de uma ordem social, cujo objetivo é gerar o bem-estar e a 

justiça social, como analisado por Gomes (2016), concretizando direitos e garantias 

fundamentais à Saúde, como prevê a Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Em se tratando da Regional CIC, cuja vocação é o trabalho vinculado às 

indústrias, percebe-se que há uma busca por investimentos no setor educacional e 

de assistência social, como um esforço multidisciplinar visando à capacitação 
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profissional da população local, conforme observado na Figura 14.  Nota-se o desejo 

da população em criar oportunidades para a juventude por meio de ações esportivas 

e de lazer, o que está em consonância com a missão da Secretaria Municipal do 

Esporte Lazer e Juventude de Curitiba: “Desenvolver e gerenciar políticas públicas 

de Esporte, Lazer, Atividade Física e Protagonismo Juvenil para a população 

curitibana, objetivando aprimoramento técnico, qualidade de vida, inserção e 

promoção social” (CURITIBA, 2019, s/p).  

Observa-se que as ações relativas à Saúde são fonte de preocupação 

refletida em propostas de ações da comunidade da Regional CIC em 2018, como 

pode ser observado na Figura 15, assim como com o meio ambiente, em especial na 

previsão de redução e destinação do lixo produzido, o que requer ações de 

educação ambiental.  

Figura 15 – Regional CIC - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, por 
meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 
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Não foi possível identificar se essa preocupação com a destinação do lixo 

seria, especificamente, com lixo doméstico ou industrial, ambos danosos ao meio 

ambiente.  

Comparando as ações aprovadas e executadas nos anos de 2017 e 2018 

(Gráfico 7) pela comunidade da Regional CIC relativas à Saúde, Educação, Meio 

Ambiente, Assistência Social e Defesa Social, conclui-se que são ações que 

contribuem para que Curitiba se aproxime dos objetivos 3 e 4, promovendo vida 

saudável e acesso à Educação em todos os níveis e para todas as faixas etárias, 

aproximando o município do objetivo 11, que propõe a construção de uma cidade 

inclusiva e sustentável. 

 

Gráfico 7 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional CIC para os 
anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

4.2.2.6 A Administração Regional Portão  

 

A Regional Portão localiza-se na região central de Curitiba e faz divisa com 

cinco regionais: Pinheirinho, CIC, Boqueirão, Matriz e Santa Felicidade. É composta 

por oito bairros e conta com uma população de 179 mil habitantes, correspondendo 

a 10,2% do total do município (IBGE, 2010). 

A comunidade da Regional Portão demonstrou grande preocupação com o 

meio ambiente, conforme pode ser observado na Figura 16.  
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Figura 16 – Regional Portão - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, por 
meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Sobre o aspecto da implantação do Programa Câmbio Verde, é uma ação 

ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Curitiba. Este programa surgiu do 

Programa Compra do Lixo e do Programa Lixo que não é Lixo, que desenvolve, 

junto à população, a prática de troca de material reciclável por produtos hortifrutis de 

época. O Programa promove o escoamento da safra de produtos hortifrutis dos 

pequenos produtores de Curitiba e da Região Metropolitana, estimulando a 

agricultura familiar e desenvolvendo na população o hábito de separar o lixo seco e 

o lixo orgânico, sensibilizando a comunidade para a correta destinação final dos 

resíduos, além da prática do consumo consciente (CURITIBA, 2019, s/p).  

A partir do Grupo focal, foi possível perceber que a ação relativa à mudança 

do semáforo ainda não foi executada. A instalação de semáforo na Av. Nossa 

Senhora Aparecida com Rua Deputado Nilson Ribas (ação aprovada em consulta 

pública de 2017, para realização em 2018) está dependendo de um estudo ampliado 
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de engenharia de tráfego (ENTREVISTA, 2019). Durante as obras da nova trincheira 

da Rua Mário Tourinho, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora Aparecida, 

haverá restrições e bloqueio de trânsito nas proximidades, sendo necessário fechar 

completamente a Av. Nossa Sra. Aparecida. Essa obra garantirá o deslocamento 

seguro dos moradores e o acesso adequado aos clientes dos estabelecimentos de 

comércio e serviços do entorno, conforme Gestores Públicos do Programa Fala 

Curitiba (2019). Para sua execução, a interdição é necessária, para que a 

construtora possa desenvolver a obra com segurança adequada aos transeuntes, 

conforme apresentado pelos Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019). 

Após a conclusão das obras, a Avenida Nossa Senhora Aparecida será 

integralmente reaberta e a necessidade deste semáforo que foi solicitado em 2017 

será reavaliada. Uma ação aparentemente simples depende, pois, de estudos 

elaborados para que o trânsito flua sem prejudicar a mobilidade urbana. 

Em 2018, as ações aprovadas pela comunidade da Regional Portão (Figura 

17) estiveram ligadas à Defesa Social, o que demonstra preocupações com a 

segurança pública.  O Fala Curitiba é a arena para o debate público, fórum propício 

para se construir uma compreensão compartilhada, nem homogênea, nem unívoca, 

mas de consenso sobre o bem-estar comum, a respeito das formas como funcionam 

os diferentes setores da vida social que aparecem como relevantes (SILVA, 2010), 

como é o caso das escolhas da comunidade da Regional Portão.  

 
Figura 17 – Regional Portão - Ações eleitas, em 2018, para realização em 

2019, por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 
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De acordo com a Figura 17, a ação que prevê a execução de projeto de 

contenção das margens, limpeza e despoluição do córrego da rua Athur Suplicy de 

Lacerda, seguindo os protocolos exigidos pela Lei nº 8.666/93, está em processo 

licitatório, segundo os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019), e tão 

logo seja concluída a licitação, a obra será executada.  

Comparativamente, a comunidade da Regional Portão apresentou propostas 

com maior diversidade de temas em 2017 e, em 2018, priorizou a defesa social, 

conforme apresentado no Gráfico 8, o que direciona o município a atingir o objetivo 3 

dos ODS, que visa proporcionar vida saudável e o bem-estar coletivo. 

 

Gráfico 8 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Portão para os 
anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

4.2.2.7 Administração Regional Matriz  

 

A Regional Matriz localiza-se mais ao norte da cidade e faz divisa com as 

regionais Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Portão e Santa Felicidade, sendo formada 

por 18 bairros. Conta com uma população de 206 mil habitantes, correspondendo a 

12% do total do Município e é a terceira regional mais populosa da cidade (IBGE, 

2010). 

As questões relativas à defesa social e/ou segurança pública não devem ser 

uma ação apenas do Estado, de acordo com Castel (1995), e, sim, uma ação de 

controle social cotidiano. Todas as propostas apresentadas e aprovadas pela 

comunidade da Regional Matriz foram concluídas, conforme Figura 18. 
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Figura 18 – Regional Matriz - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, por 

meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Em 2018, a comunidade da Regional dividiu suas propostas entre aquelas 

ligadas à defesa social e à assistência social (Figura 19). As pessoas em situação 

de rua e vulnerabilidade social foram o principal foco das ações apresentadas, o que 

demonstra que as políticas públicas relativas às temáticas sociais não estão sendo 

suficientes para resolver efetivamente o problema.  
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Figura 19 – Regional Matriz - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, por 
meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Para que os programas municipais de Saúde tenham efeitos reais, ressalta 

Pimenta & Silva (2010) que são necessários investimentos significativos no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), com a previsão de programas estatais 

destinados à população que vive em situação de vulnerabilidade social. A efetivação 

do SUAS prevê a presença de trabalhadores sociais aliados à sociedade civil 

organizada, de forma a concretizar a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

desenvolvendo ações articuladas direcionadas às populações vivendo em plena 

vulnerabilidade social. 

Todas as propostas apresentadas pela comunidade da Regional Matriz em 

2017 e 2018 (Gráfico 9) foram executadas. 
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Gráfico 9 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Matriz para os 

anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

Considerando as ações apresentadas e concluídas em 2018, pode-se 

considerar que Curitiba se prepara para ser efetivamente um município inclusivo e 

seguro, como prevê o ODS 11.  

 

4.2.2.8 Administração Regional Pinheirinho  

 

A Administração Regional Pinheirinho está localizada ao sul da cidade e faz 

divisa com cinco regionais: Portão, CIC, Tatuquara, Bairro Novo e Boqueirão. 

Agrega cinco bairros e apresenta uma população de 147,5 mil habitantes, 

correspondendo a 8,4% do total do município (IBGE, 2010).  

As propostas apresentadas pela comunidade da Regional Pinheirinho 

demonstram uma defasagem no quadro de pessoal (RH) da gestão municipal. 

Contudo, as ações apresentadas e aprovadas foram executadas, conforme 

apresentado na Figura 20, o que denota disposição, por parte da gestão, em cumprir 

os acordos estabelecidos com a sociedade civil, gerando credibilidade para com o 

Programa Fala Curitiba.  
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Figura 20 - Regional Pinheirinho - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, 

por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

A questão da Segurança Pública continua como tema importante para a 

comunidade da Regional Pinherinho em 2018, conforme Figura 21. A insistência em 

ações ligadas à temática da Segurança Pública demonstra que há necessidade de 

maior investimento para as áreas de Educação e Cultura para a Regional.  
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Figura 21 – Regional Pinheirinho - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, 
por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

As ações apresentadas e aprovadas provocam a análise tanto no que se 

refere à quantidade como na qualidade dos serviços oferecidos, em se tratando da 

Segurança Pública e defesa social.  Avalia-se que causas que geram necessidade 

de investimentos na área de Segurança Pública podem ser interpretadas, como 

afirma Souza (2000), como o fruto das tensões entre indivíduos e/ou grupos que 

vivem em situação de extrema vulnerabilidade e, como tal, são segregados sobre o 

acesso às políticas públicas, inclusive no quesito socioespacial. 

Sugere-se que a Segurança Pública seja alvo de maior atenção por parte da 

gestão pública e sociedade civil. Os índices crescentes de violência urbana apontam 

para uma diminuição gradual da qualidade de vida das cidades brasileiras. Ações 

relativas à habitação, ao trabalho, ao lazer e à mobilidade urbana garantem 

qualidade de vida, diminuindo investimentos em Segurança Pública e defesa social. 

O Gráfico 10 apresenta os dados comparativos das ações aprovadas pela 

comunidade da Regional Pinheirinho. 
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Gráfico 10 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Pinheirinho 
para os anos de 2017 e 2018 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 
 

Analisando as ações aprovadas no Gráfico 10, observa-se que o processo de 

urbanização de Curitiba pode ser reorganizado com a devida atenção aos setores 

sociais, políticos e jurídicos, buscando diminuir as desigualdades.  

 

4.2.2.9 Administração Regional Santa Felicidade 

 

A Regional Santa Felicidade localiza-se ao norte da cidade, fazendo divisa 

com os Municípios da Região Metropolitana: Almirante Tamandaré e Campo Magro. 

É composta por 12 bairros e apresenta uma população de 146 mil habitantes, 

correspondendo a 8,3% do total do Município (IBGE, 2010). 

 A comunidade da Regional Santa Felicidade está enfrentando problemas de 

regularização de habitação, conforme apresentado na Figura 22.  
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Figura 22 – Regional Santa Felicidade – Ações eleitas, em 2017, para realização em 
2018, por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

A Regularização Fundiária Urbana é o conjunto de ações e procedimentos 

jurídicos, ambientais, sociais e urbanísticos que visam à “incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes” 

(BRASIL, 2018), conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 9.310/2018, que 

regulamenta a Lei nº 12.465/2017, que institui as normas gerais e os procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana. 

 Observa-se que a proposta de regularização para a área denominada 

Santarém, aprovada em 2017, ainda não foi executada. Para a área conhecida como 

Vila Jardim Califórnia, a proposta prevê a regularização de lotes para parte das 

famílias no próprio local. Para que isso ocorra, é necessária a elaboração de estudo 

técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação 



111 
 

anterior, visando a redução da faixa da Área de Preservação Permanente (APP), 

reconhecida pela Lei nº 12.651/1217.  

Conforme apresentaram os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba 

(2019), com a verba complementar oriunda da Câmara Municipal de Vereadores, por 

meio do Protocolo nº 01-105831/2019, está sendo elaborado um edital de licitação 

para contratação de estudo técnico, a fim de que seja elaborada uma proposta de 

assento das famílias, mesmo que em outra área. Para a área definida como Vila 

Santarém 2, o projeto de parcelamento está em tramitação, sendo avaliado por um 

conjunto de gestores públicos municipais sobre a melhor de forma de equacionar o 

problema de forma satisfatória tanto para as famílias, que estão em assentamentos 

irregulares, como para os proprietários. Contudo, ainda não há previsão de data 

para a conclusão dos estudos conforme informações apresentadas pelos gestores 

públicos municipais, durante o Grupo focal.  

Ainda de acordo com Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019), a 

Vila Maria, no bairro Orleans, também é uma área de ocupação irregular. Um 

mapeamento das famílias já foi realizado em junho de 2018 para a adequada 

quantificação, identificação e caracterização dos moradores. Contudo, os estudos 

não avançaram para além desse mapeamento. Da mesma forma, os gestores 

mencionaram que estão em elaboração outros projetos, a fim de atender todas as 

ações aprovadas nos anos de 2017 e 2018. Não há previsão de recursos para a 

relocação das famílias e para a recuperação ambiental da faixa da área qualificada 

como Área de Preservação Permanente. 

Também na Vila Maria, os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba 

(2019) mencionam que a tramitação de um projeto de loteamento teve aprovação 

por parte do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), do 

Operador Econômico Autorizado (AEO) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA). No entanto, ainda aguarda a liberação da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas (SMOP) para ser iniciado. Da mesma forma, os gestores afirmam que, para 

efetivar a ação, é necessário recurso visando a relocação de 3 famílias que se 

encontram sobre a APP, reduzida de 15 m e executar o Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD).  

                                            

17 Área de Preservação Permanente (APP), instituída sob a Lei nº 12.651/12, refere-se a uma 
área protegida, com intuito de preservação ambiental dos recursos hídricos, paisagem, estabilidade 
geológica e da biodiversidade (fauna e flora). 
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Sobre a regularização dos terrenos da Vila Jardim Califórnia, que compreende 

uma área com residências de 52 famílias, constatou-se, após diversas intervenções 

da Companhia de Habitação/COHAB, que a ação de regulamentação se encontra 

em diferentes estágios. A topografia foi realizada em outubro do ano de 2018, da 

seguinte forma: a) Quadra 05: atendimento de 4 famílias — 1 família que está no 

local e outras 3 que aguardam fora do perímetro a serem realocadas; b) Quadra 06: 

há um processo em tramitação na Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), no 

qual será isolado o trecho que precisa de estudos mais detalhados antes da 

retificação conforme informações apresentadas pelos gestores públicos municipais, 

durante o Grupo focal.  

Os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019) mencionam, ainda, 

que a SMOP e SMMA, em parceria com o IPPUC, apontam a questão do 

alinhamento da Rua Jeremias Maciel Perreto, já tendo sido solicitadas informações à 

SMU. O resultado dessa solicitação foi de não enquadramento na base para 

desenvolvimento das ações, o que, de acordo com os Gestores Públicos do 

Programa Fala Curitiba (2019), afetou o loteamento da Q05, aprovado na década de 

1980. Dessa forma, o processo de subdivisão tornou-se inviável. Contudo, os 

Gestores Públicos do Programa permanecem em diálogo com a SMU, visando 

encontrar uma estratégia para que a ação possa ser executada.  

Sobre a Quadra 07, os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019) 

mencionaram que estão aguardando a retificação do decreto de desafetação, 

visando a abertura de matrícula do lote. Após esse procedimento, será possível 

prosseguir com a execução do projeto de parcelamento encaminhando à SMU.  

Em 2018, a Educação, Habitação, Saúde e Defesa Social foram as áreas que 

a comunidade da regional Santa Felicidade escolheu para apresentar suas 

propostas.  Conforme a Figura 23, apenas a ação relativa à Saúde foi concluída em 

2019. 
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Figura 23 – Regional Santa Felicidade - Ações eleitas, em 2018, para realização em 

2019, por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Conforme a Figura 23, nota-se que há um Centro Municipal de Educação 

Infantil/CMEI funcionando em desacordo com as propostas da comunidade, a qual 

espera que apenas crianças de 0 a 3 anos sejam atendidas e que a escola municipal 

seja ampliada para que possa atender adequadamente as crianças de 04 e 05 anos. 

Como as propostas demandam obras, que dependem de projetos contratados por 

meio de licitações, ainda estão pendentes.  

A instalação de semáforo em local determinado pela comunidade da Regional 

Santa Felicidade também precisa da contratação de projeto de engenharia de 

tráfego e ainda está pendente, conforme Figura 23. Está prevista a ampliação de 

salas de aula na Escola Municipal Walter Hoemer para atendimento das crianças de 

4 e 5 anos e o CMEI Piquiri passará a atender somente crianças de 0 a 3.  

Neste sentido, os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019) 

mencionaram que estão previstas na LOA 2019, após um estudo do Núcleo 
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Regional de Educação de Santa Felicidade e Coordenadoria de Obras, as 

adequações estruturais e as mudanças no atendimento das crianças de 0 a 3, que 

será feito na antiga Casa da Fundação de Assistência Social (FAS).  

Sobre o tema de Defesa Social, está previsto o reforço da sinalização nas 

seguintes ruas: José Tomasi esquina com a rua Dr. Rafi Salum; Estrada da Mina do 

Ouro; Rua Miguel Nivicki; e Rua Antônio Escorsin com Rua Sidnei Strafite de 

Oliveira. Nesse sentido, os Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba (2019) 

mencionam que foi realizada a manutenção da sinalização nas ruas solicitadas, 

ressaltando que existem dois novos projetos: José Tomasi, Estrada da Mina do Ouro 

e Antônio Escorsin, com o intuito de propiciar maior fluidez no trânsito, com 

segurança para a população. 

Comparativamente, as ações apresentadas, pela comunidade da Regional de 

Santa Felicidade, conforme Gráfico 11, demonstram a necessidade de maior 

presença da gestão municipal para a localidade. 

 

Gráfico 11 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Santa 
felicidade para os anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

Um dos maiores desafios para o cumprimento do ODS 11 na cidade de 

Curitiba pode estar ligado aos investimentos para a promoção da regularização 

fundiária e capacitação dos municípios em desenvolverem projetos que evitem a 

informalidade e a irregularidade, no que se refere à habitação. 
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4.2.2.10 Administração Regional Tatuquara 

 

A Regional Tatuquara, localizada no extremo sul de Curitiba, faz divisa com 

os Municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande. Tem área total de 41,03 

quilômetros quadrados, o equivalente a 9,43% do território do município. É composta 

por três bairros e possui 82 mil habitantes, o que corresponde a 4,7% da população 

total do município (IBGE, 2010). 

Das propostas apresentadas e aprovadas pela comunidade do Tatuquara, em 

2017, nem todas foram executadas (Figura 24).  

 

 
Figura 24 – Regional Tatuquara - Ações eleitas, em 2017, para realização em 2018, 

por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

As ações que dependem da contratação de projetos técnicos e de licitação 

encontram-se pendentes, entre elas a de ampliação da Unidade Básica de 

Saúde/UBS. Sobre a reforma e ampliação da Unidade de Saúde (US) da Caximba, 

de acordo com informações dos Gestores Públicos do Programa Fala Curitiba 
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(2019), não existe possibilidade nem para reformas, nem para a ampliação das US, 

pois as dimensões do terreno não comportam essas ações. Dessa forma, não 

ocorrerão melhorias na Unidade Básica de Saúde/UBS.  

No que se refere à elaboração de projetos para a implantação de rotatória nas 

Ruas João Goulart, Marcos Bertoldi e Alda Basset Bertoldi, existem projetos de 

correção geométrica no IPPUC e de sinalização, que serão desenvolvidos pela 

Superintendência de Trânsito, denominada de Secretaria Municipal de Defesa Social 

e Trânsito (SMDT), incorporando as competências e atribuições da Secretaria 

Municipal de Trânsito (SETRAN). Foi mencionado que a SETRAN alega não ter 

orçamento para a realização da obra e buscará, junto à Secretaria de Governo 

Municipal (SGM), recursos para a execução das correções geométricas e, 

posteriormente, proceder com a sinalização e implantação do semáforo conforme 

informações apresentadas pelos gestores públicos municipais, durante o Grupo 

focal.  

As tensões que envolvem as obras acima referidas demonstram que o 

programa, em seus primeiros 2 anos, estava em fase de experimentações para 

adaptação. Conforme apresentado pelos gestores públicos do Programa Fala 

Curitiba (2019), a gestão prevê um alinhamento melhor, para que, no momento das 

apresentações e aprovação das propostas, todos saibam das possíveis limitações 

orçamentárias e trâmites burocráticos que possam inviabilizar a execução de uma 

obra.  

Das ações apresentadas e aprovadas pela comunidade do bairro Tatuquara 

em 2018, conforme Figura 25, mais de 50% ainda não foram concluídas.  
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Figura 25 – Regional Tatuquara - Ações eleitas, em 2018, para realização em 2019, 
por meio do Programa Fala Curitiba 

 

Fonte: IMAP, 2019 

 

Sobre as rondas nas proximidades do ponto final do Rio Bonito na CIC e 

Região — pois ocorrem arrombamentos na região —, os gestores públicos do 

Programa Fala Curitiba (2019) destacam que a ação não havia sido executada até o 

final do ano de 2018, mas já havia a previsão de que seria atendida com 

patrulhamento reforçado pelas viaturas de policiamento de proximidade ostensiva 

(PPO) a partir de janeiro de 2019. 

No que se refere à execução de projeto para a implantação de ponte de 

ligação entre as Ruas Angelo Tozin e Davi Rogo Shimitz, constatou-se que foi 

encaminhado Ofício nº 38/2019 para o IPPUC, para informação quanto ao sistema 

viário. Em retorno ao Ofício enviado, foi afirmado ser necessário realizar um estudo 

de alteração de diretriz de arruamento, o que ainda não foi executado.  

Os gestores públicos do Programa Fala Curitiba (2019) também abordaram a 

questão da intensificação das rondas nas linhas do Rio Bonito e Pinheirinho, entre 

os horários das 5h às 6h e de 22h às 23h, conforme informações do Policiamento de 
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Proximidade Ostensiva/PPO. No final do ano de 2018, já havia sido definido e 

reforçado o patrulhamento para o início de 2019. 

Ações relacionadas à Defesa Social que requerem rondas policiais devido ao 

aumento de arrombamento a residências dependem do aumento do efetivo da 

polícia e/ou guarda municipal, bem como do aumento de viaturas, o que demanda 

um processo mais longo do que o esperado no momento da aprovação da ação.  

A ação relativa ao planejamento também depende dos trâmites burocráticos 

de contratação de projeto técnico, o que depende dos trâmites burocráticos previstos 

na Lei das Licitações.  

Nota-se que a comunidade do Tatuquara apresentou uma maior diversidade 

temática de propostas, conforme Gráfico 12, e grande parte permanece em 

andamento, todavia sem previsão de conclusão, de acordo com as fontes 

pesquisadas. 

 

 

Gráfico 12 – Dados comparativos das ações escolhidas pela Regional Tatuquara 
para os anos de 2017 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019 

 

A diversidade de temas para as propostas apresentadas sugere 

desigualdades e distanciamento do poder público nesse território. As periferias 

das cidades normalmente carecem de maior atenção do poder público e sofrem com 

o alto índice de violência.  

Considerando-se os resultados apresentados sobre a gestão do Programa 

Fala Curitiba entre os anos de 2017 e 2018, destaca-se que o modelo de 

governança e gestão está constituído com base na participação social, buscando 

criar instrumentos e estratégias para compartilhar e possibilitar a participação da 
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sociedade nas decisões sobre programas e políticas públicas; na descentralização, 

permitindo que a gestão pública esteja mais próxima da população; reconhecendo 

as características e demandas regionais de modo a conduzir ações direcionadas às 

realidades locais; buscando maior eficiência e assertividade, na inovação 

substantiva; e incorporando tecnologias e sistemas de informação, conhecimento e 

comunicação em favor da efetividade na intersetorialidade.  

Com base em planejamentos e gestão multisetorial integrada e articulada por 

todos os órgãos da Prefeitura, com visão global da realidade e dos problemas 

sociais, considerando necessidades individuais e coletivas e, na transparência, 

mantendo e ampliando canais de comunicação para que todos os cidadãos tenham 

acesso às informações da gestão, visando à participação, acompanhamento e a 

aplicação dos recursos públicos, o Programa Fala Curitiba ainda tem grandes 

questões a resolver junto a toda equipe da Prefeitura, sendo a ampliação da 

participação e efetiva execução de todas as obras aprovadas os maiores deles.  

 

4. 3 Produtos da Dissertação: artigo científico e relatório técnico conclusivo 

 

Atendendo ao terceiro objetivo específico da presente dissertação e em se 

tratando de um mestrado profissional que deve atender a aplicação do 

conhecimento em consonância às exigências da CAPES e, de forma específica, à 

Área de Ciências Ambientais, onde se insere o PPGS, este trabalho traz como 

construto um produto bibliográfico na forma de um capítulo de livro e a produção de 

um relatório técnico conclusivo, que se apresenta na forma de divulgação da 

metodologia adotada pela gestão curitibana de mobilização e participação 

democrática. 

 

4.3.1 Capítulo de livro: A gestão da cidade e a articulação entre planejamento, 

orçamento e participação cidadã 

 

A obra intitulada “A gestão da cidade e a articulação entre planejamento, 

orçamento e participação cidadã” foi apresentada no 10º Seminário Nacional de 

Sociologia e Política, no ano de 2019. O texto foi selecionado entre os melhores 

trabalhos para compor o livro “América Latina hoje: rupturas e continuidade”, 
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conforme Cessão de Direitos Autorais (Apêndices 3 e 4). A referida obra será 

editada pela Associação Nacional de Sociologia e Política (ANS&P) da Universidade 

Federal do Paraná.  

Em síntese, o capítulo aborda um panorama geral do Fala Curitiba, com o 

objetivo de apresentar a articulação delineada pelo Programa, demonstrando seu 

funcionamento e sua relação com as demandas sociais oriundas de consultas 

públicas. Foi desenvolvido na forma de um estudo de caso, discutindo o 

planejamento do Programa Fala Curitiba e suas formas de relacionamento com o 

plano de governo e as peças orçamentárias da gestão pública municipal. O 

Programa é um instrumento de diálogo e participação dos cidadãos curitibanos junto 

à gestão municipal. O Programa Fala Curitiba é apresentado em todas as suas fases 

de implantação, operacionalização, resultados e avaliação que ocorreram, a partir da 

análise dos anos de 2017 e 2018, bem como denota as aproximações e os limites 

de Curitiba no cumprimento dos ODS. 

 Embora o fortalecimento da governança com forte componente de 

participação social ainda seja um desafio para Curitiba e para outras cidades, as 

ações do Programa Fala Curitiba promovem mudanças na condução da participação 

da população para a elaboração das peças orçamentárias do município.  

Buscando atender o desejo de inovação na forma de escuta e 

credenciamento de sugestões por parte da população, o processo foi se construindo 

com reuniões descentralizadas nos bairros, provocando consensos coletivos de 

sugestões a partir do elenco de prioridades individuais apontadas pelos 

participantes. Em destaque, nas reuniões realizadas, além de proporcionar ao 

cidadão que participe da elaboração, definindo diretrizes e prioridades para a 

aplicação dos recursos, há a apresentação do administrador regional sobre os 

desafios alcançados, o que permite que todos os participantes acompanhem a 

execução das políticas públicas. Nesses encontros, há o acompanhamento de 

técnicos de várias Secretarias, o que possibilita respostas rápidas aos 

questionamentos e sugestões dos cidadãos de forma aberta e transparente, além de 

funcionarem como mediadores para sensibilizar a comunidade para as 

necessidades coletivas. Em todas as reuniões, o protocolo de ações envolve uma 

explicação do processo, do papel de cada um, dos objetivos do encontro e dos 

próximos passos até a inclusão das indicações no orçamento. Para escutar 

ativamente a população, ou seja, dar a oportunidade de voz para cada um dos 
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participantes, e não somente para alguns inscritos, após o momento de explanação 

por parte do administrador, os participantes são convidados a separar-se nos grupos 

de discussão por tema/política pública. 

Foi possível detectar, a partir da análise das Consultas Públicas de 2018 que 

as indicações coletivas tomaram o lugar dos desejos e necessidades individuais a 

partir do entendimento de que, em um cenário adverso, é imperativo pensar no 

coletivo. A partir desse processo, emergiram pontos positivos, como a aproximação 

dos níveis descentralizados com os níveis centrais das políticas públicas na 

indicação e discussão de suas reais necessidades e devidos limites de execução. 

Também a consideração apresentada por meio do detalhamento técnico justificou 

aos participantes os motivos pelos quais algumas das solicitações não poderiam ser 

atendidas. Nesse sentido, o Programa Fala Curitiba, embora apresente muitas 

oportunidades de avançar na construção da participação pública para a tomada de 

decisão coletiva e de gestão do espaço urbano, constitui-se como importante 

instrumento de empoderamento da população. 

 

4.3.1.1 O capítulo de livro derivado da dissertação a ser publicado no livro “América 

Latina hoje: rupturas e continuidade” 18 

 
 

A GESTÃO DA CIDADE E A ARTICULAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  

 
Introdução 

Os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal (CF,1988) apresentam 

proposições jurídicas que levam ao tratamento da cidade como um bem público, 

cuja gestão deveria estar submetida ao interesse coletivo, garantido o direito à 

participação pública nessa gestão. Participação pública é aqui entendida como a 

ampliação dos espaços decisórios e o direito à cidadania, tão necessários para as 

transformações na sociedade em sua estrutura de relações de poder (Grimm et al., 

2013). Daí a emergência de experiências participativas como orçamentos 

                                            

18 A referida obra será editada pela Associação Nacional de Sociologia e Política (ANS&P), da 
Universidade Federal do Paraná. O texto foi apresentado no 10º Seminário Nacional de Sociologia e 
Política (2019) e selecionado entre os melhores trabalhos para compor o livro: “América Latina hoje: 
rupturas e continuidade”, conforme Cessão de Direitos Autorais (Apêndices 3 e 4). 
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participativos e outras estratégias, no qual setores populares e suas organizações 

lutam por um lugar de controle democrático do Estado mediante a participação 

efetiva na tomada de decisões e proposições de políticas públicas. 

 Essas experiências, de acordo com Dagnino (2004), expressam e contribuem 

para reforçar a existência de indivíduos e de uma cultura de direitos que inclui ser 

coparticipante em governos locais, contribuindo para criação de espaços públicos 

nos quais interesses comuns e privados, especificidades e diferenças podem ser 

expostos, discutidos e negociados. 

 Há de se considerar que a participação pública pode reforçar a democracia 

por meio da cultura do diálogo, dando ao indivíduo autonomia e percepção sobre os 

problemas socioambientais que o afetam. Tal cenário enfatiza que é necessária uma 

avaliação sistemática da participação da população nas decisões da administração 

pública, visando identificar sob que circunstâncias essa participação é satisfatória ou 

bem-sucedida e sob quais redundou em fracasso (ROBERTS, 2004). Entretanto, 

Modesto (2002) adverte ser necessário à administração pública o uso de 

instrumentos processuais para este fim. Entre elas, o autor destaca a consulta 

pública. 

Em Curitiba, um programa de consultas públicas, denominado “Fala Curitiba”, 

inaugura um padrão no qual o povo pode participar, de maneira decisiva, na 

construção das peças orçamentárias do município. Por meio de orientação sobre a 

forma como as leis são construídas e como são destinados os recursos municipais, 

o Programa procura esclarecer os limites orçamentários, jurídicos e técnicos da 

administração municipal para avançar na direção de uma participação qualificada e 

coerente.  A ideia surgiu para ampliar os espaços decisórios de controle social e de 

direito à cidadania, por meio de uma metodologia desenvolvida em fases e alinhadas 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

Assim sendo, neste capítulo, busca-se apresentar a articulação engendrada 

pelo Programa Fala Curitiba, demonstrando seu funcionamento e sua relação com 

as demandas sociais, oriundas de consultas públicas. Desenvolvido pela Prefeitura 

de Curitiba, dentro do Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), o 

Programa constitui-se como um importante instrumento de consulta e participação 

pública relativo a demandas sociais e a gestão orçamentária da cidade. Tal proposta 

busca atender, em especial, o objetivo 11 dos ODS: Tornar as cidades e os 
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assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (ONU, 

2015).  

Tal proposição se justifica pela importância de as cidades desenvolverem 

seus planos de governo e leis orçamentárias em consonância com as decisões 

pactuadas por quase 200 países, incorporando as metas e indicadores dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente aquelas que podem ser 

implementadas em nível municipal e regional, onde as prefeituras têm o 

protagonismo governamental.  

Buscando atingir ao proposto, o texto está dividido em quatro momentos e é 

apresentado em forma de um estudo de caso. Primeiramente, discute-se o 

planejamento e sua relação com o plano de governo e o plano orçamentário. Logo, 

dialoga-se sobre a participação pública para a gestão da cidade. O terceiro momento 

é dedicado a apresentar o Programa Fala Curitiba, discorrendo sobre suas fases de 

implantação, operacionalização, resultados e avaliação, que ocorreram nos anos de 

2017 e 2018. Na quarta parte, apresenta-se uma breve análise sobre a 

operacionalização do Programa Fala Curitiba e os limites relativos às ODS. 

Finalmente com as considerações, são trazidas algumas observações sobre a 

importância da participação da população na gestão da cidade e no reconhecimento 

do coletivo como forma de contribuir efetivamente no processo de tomada de 

decisão. 

 

Planejamento e sua relação com o Plano de Governo e Plano Orçamentário 

 

No Brasil, o planejamento tem sua primeira experiência em 1939, com o 

Plano Quinquenal Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional. 

Outros programas foram implantados, sem, contudo, levar em conta as questões 

sociais e humanas do país. A primeira tentativa de criar um programa de 

planejamento nacional mais humanista ocorreu entre 1961 e 1963, com a 

necessidade da redução do custo social do desenvolvimento e a melhor distribuição 

dos seus benefícios, como também para a redução das desigualdades regionais de 

níveis de vida. Durante o Regime Militar, várias instituições voltadas ao 

planejamento e à problemática urbana foram criadas. O acesso à casa própria e a 

remoção de favelas representaram uma tentativa de apaziguar os ânimos da 
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população pobre das cidades, mas que acabou por somente favorecer o capital 

imobiliário.  

A partir de 1980 e 1990, ocorre um enfraquecimento do planejamento 

regulado por leis e normas criadas pelo Estado, em decorrência de seu elevado 

custo e da necessidade deste, o Estado, em atrair investimentos. Surge assim o que 

Souza e Rodrigues (2004) denominaram de planejamento “mercadófilo”, que deu 

origem as “parcerias público-privado”, para a criação, execução e gestão de projetos 

nos quais o Estado assume riscos e custos e o setor privado fica com a gestão dos 

benefícios. Esse novo estilo de planejamento contribuiu, sem dúvida, para o 

aumento da segregação espacial, das desigualdades sociais, da criminalidade e dos 

problemas ambientais, pois deixou de utilizar os Planos Diretores das cidades em 

favor dos planos estratégicos (SOUZA; RODRIGUES, 2004).  

Plano Diretor, conforme os artigos 39º e 40º do Estatuto da Cidade, é “o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. É ele quem 

deve promover o diálogo entre os aspectos físicos/territoriais e os objetivos sociais, 

econômicos e ambientais existentes na cidade. O plano deve ter como objetivo 

distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais 

inclusivo e sustentável. Como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, tornou-se, por força do artigo 182 da Constituição Federal (1988), 

obrigatório em todo município com mais de vinte mil habitantes (BRASIL, 2001). 

A estrutura atual de planejamento governamental brasileiro tem seu marco na 

Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece a elaboração de Planos 

Plurianuais (PPA) a cada período de quatro anos, modelo estendido às demais 

Unidades Federais (UFs). O PPA torna-se, assim, o instrumento legal de maior 

alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das 

ações do governo. Esse instrumento estabelece para a administração pública, de 

forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas que orientarão a aplicação dos 

recursos para um período equivalente ao mandato do chefe do Poder Executivo, 

considerado um exercício financeiro (CHIMENTI, 2010).  

 Os objetivos de Planos Plurianuais devem expressar a transformação da 

realidade socioeconômica e ser a unidade de gestão incorporadora destes 

processos de elaboração, implementação e avaliação dos sistemas de planejamento 

e orçamento. Assim sendo, assume a função de elo central no planejamento, 

orientando os orçamentos anuais por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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(LDO), que possui a finalidade de orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da 

seguridade social e de investimento do poder público nas esferas do Executivo, 

Legislativo e Judiciário e das empresas públicas e autarquias (PARES & VALLE, 

2006). 

   Um bom Plano de Governo deve conter eixos, Programas, metas e marcos 

de acompanhamento em consonância com os dezessete ODS, de forma a 

corroborar com a participação, transparência e ampla responsabilização social em 

relação à execução de políticas públicas, considerando como critérios básicos a 

promoção do desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o respeito aos direitos 

humanos, entre outros aspectos. 

O Plano de Governo atual (2017-2020) da Prefeitura Municipal de Curitiba 

apresenta sete Programas divididos em três eixos estratégicos, reunindo ações de 

27 órgãos e entidades de administração municipal. Este serve de base para a 

estrutura orçamentária, orientando a alocação de recursos do Plano Plurianual, das 

Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), 

responsáveis por definir as prioridades contidas no Plano Plurianual e as metas que 

deverão ser atingidas naquele ano.   

 

A participação pública para a gestão da cidade  

 

 A proposta de participação pública como caminho possível para o 

planejamento e a gestão urbana compartilhada constitui-se como “principal via para 

a construção de sociedades sustentáveis, no cenário atual de desenvolvimento” 

(IRVING et al., 2018). Moraes (2004) destaca os benefícios do processo de 

planejamento direcionado para a ação, que possibilita para as pessoas e 

organizações: (I) senso de direção para o desempenho; (II) garantia de que as 

coisas mais importantes obtenham a maior atenção; (III) certificação de que todos os 

recursos sejam utilizados para o melhor proveito possível; e (IV) antecipação de 

problemas e oportunidades, de modo que estes possam ser tratados da melhor 

maneira. Sendo assim, pode-se obter facilidade de controle da situação e eficácia do 

tempo dentro da organização, seja ela pública ou privada. 

 Entretanto, para que o compartilhamento da gestão urbana seja por meio da 

participação de seus cidadãos, requer uma mudança de paradigma de 

desenvolvimento das sociedades humanas (FAUNDEZ, 1993), fundamentada, 
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sobretudo, no processo do conhecimento que deve, de acordo com o autor, 

perpassar o saber formal para uma dimensão mais ampla, ou seja, para as práticas 

diárias. Para Faundez (1993), a participação pública deve estar alicerçada na 

premissa de exercício da cidadania, no reconhecimento das diversidades, de uma 

sociedade plural e em constantes transformações. Sendo assim, a participação 

sugere o envolvimento ativo dos sujeitos sociais na tomada de decisão coletiva 

sobre aquilo que afeta a vida em comunidade. Isso só parece ser possível a partir do 

conhecimento e do empoderamento social. 

 Nesse ponto, Bordenave (1983) sinaliza que o conhecimento conduz a 

participação pública e pode facilitar o empoderamento e a consciência crítica de 

determinado grupo social. Para o autor, a participação pública conduz a tomada de 

decisão coletiva em detrimento ao individualismo. Nesse caso, a ação coletiva pode 

tornar viável a solução de problemas que, para o indivíduo, poderiam parecer 

insolúveis caso ele estivesse sozinho. 

Sobre a participação pública e o acesso ao conhecimento e à informação, 

vale destacar um importante instrumento de controle e ampliação da participação 

popular. Trata-se da instituição da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), que 

exige dos órgãos e atores do poder público maior publicidade dos seus atos. A partir 

da Lei nº 12.527, a transparência pública ganhou força, tornando mais próxima a 

relação entre a sociedade e seus representantes. 

Visando garantir a ampla informação, a Lei nº 12.527 sinaliza que os órgãos e 

entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 

dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). Ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet os 

municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes, mas é mantida a 

obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução 

orçamentária e financeira, de acordo com os critérios e prazos previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Nesse caso, o município de Curitiba, com uma população de 

1.751.907 pessoas e densidade demográfica de 4.027,04 hab/km² (IBGE, 2010), 

disponibiliza aos seus cidadãos o acesso e o acompanhamento das contas públicas 

por meio do site https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/.  

  A participação pública deve nortear a gestão pública, amparada em Leis e, 

principalmente, na Constituição Federal. A população, além de buscar informações 
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sobre como funcionam e o que fazem os diferentes segmentos do poder público, 

pode colaborar no processo de elaboração, gestão e avaliação das políticas 

públicas. Esse é o caso da cidade de Curitiba que, por meio do Programa Fala 

Curitiba, disponibiliza um canal de comunicação e participação que pode contribuir 

para a tomada de decisão no que se refere à aplicação dos recursos públicos. 

Todavia, Dahl e Wolfson (1992) destacam que a democracia deve estar 

sustentada na capacidade da sociedade em oferecer condições que possibilitem a 

participação pública e que assegurem mecanismos de participação dos setores que 

contestam os próprios governos. Nesse sentido, o processo participativo não pode 

ser compreendido como uma concessão ou um campo de consensos, muitas vezes 

artificiais, mas como uma arena para debater e buscar as melhores vias de solução 

de conflitos e disputas. 

 

O Programa Fala Curitiba 

 

 Considerando que o formato de consultas públicas, realizada pela gestão 

municipal da cidade de Curitiba, foi se alterando nos últimos tempos — desde 

simples reuniões, duas vezes ao ano, nas quais a população expunha suas 

necessidades, desejos e queixas, em relatos ao microfone, até formas de escutas 

mais contemporâneas como enquetes telefônicas, internet e uso de mídias sociais 

—, a nova gestão (2017/2020) propôs outra metodologia de trabalho composta em 

fases. Tal proposta guia-se pela orientação sobre como as leis são construídas e 

como são destinados os recursos municipais.  

Lançado em 25 de maio de 2017, o Programa Fala Curitiba tem os seguintes 

objetivos: (I) qualificar a participação da população; (II) atender a demanda por 

inovações substantivas advinda do descontentamento com os modelos anteriores; 

(III) proporcionar a participação de diferentes indivíduos, isoladamente ou em grupo; 

(IV) priorizar medidas, passando do querer e da necessidade individual para a 

prioridade coletiva e consensual do bairro; e (V) fortalecer o papel da administração 

municipal junto à população.    

Esse novo modelo de Consulta Pública movimentou as 10 Administrações 

Regionais nos 75 bairros do município (Figura 1).  Organizada em encontros, exibe 

informações sobre como se definem os gastos públicos, explica as etapas anteriores 

desse processo e busca esclarecer os limites orçamentários, jurídicos e técnicos da 
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administração municipal a fim de caminhar na direção da participação qualificada e 

comprometida com a coletividade. 

 

Figura 1- Delimitação das Administrações Regionais de Curitiba. 

 
FONTE: IPPUC, 2015 

 
 

Em 2017, houve a participação de 4.679 cidadãos nas 58 reuniões de bairro, que 

indicaram 6.409 prioridades individuais que, depois das discussões em grupo, se 

tornaram 546 prioridades coletivas. Em 2018, o Programa contou com 10.913 

participações. 
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A administração municipal toma para si a responsabilidade de instituir o 

processo, escutar o cidadão, oportunizar o encontro em grupos temáticos para 

priorizar as necessidades que atendem a coletividade, classificar e filtrar as 

prioridades coletivas e, finalmente, escolher quais ações são possíveis de serem 

executadas. A população elege as prioridades para seu bairro ou região.  

   Diante dessas tarefas, o Fala Curitiba realizou, em 2017, sua primeira edição, 

com quatro fases, porém, após pesquisa de satisfação, foi constatado 

descontentamento da comunidade em relação à atuação e à forma de envolvimento 

dos participantes. Diante disso, em 2018, o programa foi reestruturado visando sua 

otimização e passou a ser realizado em três fases:  

 

• Primeira Fase: Reuniões nos Bairros 

 Nessa etapa (de julho a gosto de 2018), foram agendadas 58 reuniões (Figura 

2) distribuídas por área territorial nas 10 Administrações Regionais — algumas 

optaram por fazer uma reunião em cada bairro da regional; outras reuniram alguns 

bairros em uma única reunião da Administração Regional. Regionais: BN- Bairro 

Novo; BV- Boa Vista; BQ-Boqueirão; CJ- Cajuru; CIC- Cidade Industrial; MZ- Matriz; 

PN- Pinheirinho; PR- Portão; ST- Santa Felicidade e TQ- Tatuquara. 

 

Figura 2 - Quantidade de reuniões por regionais 

FONTE: IMAP, 2018 
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As reuniões foram divulgadas por meio eletrônico (mensagens de WhatsApp e e-

mails) junto às lideranças dos bairros, cidadãos atuantes e influentes nas atividades 

da administração pública regional e conselheiros municipais de Saúde e Segurança, 

além do envio de mídia digital a usuários cadastrados no sistema de credenciamento 

digital da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa fase também foi introduzido o 

convite por meio de mensagens gravadas e de texto via telefone a um banco de 

dados cadastrados, selecionados por bairro. Refere-se ao banco de usuários de 

serviços públicos de Curitiba, onde todo cidadão que usa algum tipo de serviço 

público é cadastrado e declara se aceita ou não receber mensagens da Prefeitura. 

Esse banco de dados é composto por mais de seiscentos serviços, como usuários 

dos armazéns da família, Postos de Saúde, cartão transporte, CMEIS etc. Como não 

é possível mandar mensagens para todos os usuários devido ao alto custo que isso 

acarretaria, os usuários são filtrados de acordo com a região onde ocorrerá a 

audiência e selecionados aleatoriamente para receberem a mensagem.   

Nos encontros, após o acolhimento, foi explicado o formato do processo desde o 

registro de prioridades individuais até a eleição das prioridades coletivas da 

Regional. Em todas as reuniões foi apresentado o status das prioridades eleitas no 

Programa Fala Curitiba do ano anterior para sua região. Na sequência, era 

distribuído o formulário de prioridades individuais para preenchimento de até três 

sugestões em ordem de importância, e dos dados pessoais do participante. O 

preenchimento direcionava o participante a um grupo temático para a discussão da 

respectiva área. Os temas indicados foram diferentes em cada uma das dez 

administrações regionais, pois esses são frutos da composição formada no processo 

da Lei de Diretrizes Orçamentária. 

 Distribuídos em pequenos círculos no auditório ou em salas de apoio, os 

participantes eram convidados a integrar grupos de discussão conforme o tema de 

política pública de sua escolha anterior. Gestores municipais mediavam as 

discussões de acordo com as matérias, justamente para existir uma escuta ativa 

com argumentação técnica. Cada grupo elegia um relator e cada participante 

contribuía revelando sua prioridade. Ao final das discussões, somente três 

indicações que atendiam a coletividade eram escolhidas e, posteriormente, redigidas 

em um formulário de propostas coletivas e apresentadas ao grande grupo. Uma vez 

escolhidas, as indicações eram postadas no Sistema da Lei de Diretrizes 

Orçamentária, ficando disponíveis para leitura e consideração de todos.  
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Por meio do sistema digital LOA, foi possível a participação da população que 

não pôde estar nas reuniões de bairro. Após cadastro, o cidadão deixaria sugestões 

pelo site do Fala Curitiba, ao clicar no link referente ao sistema. Nessa fase, as 

prioridades coletivas foram Segurança e Saúde, seguidas por Mobilidade e 

Sinalização de Trânsito, melhorias no Transporte Coletivo e Drenagem. 

 

• Segunda Fase: Análise das Prioridades 

   Com a lista das 546 propostas coletivas provenientes das dez administrações 

regionais, a etapa seguinte constitui-se da análise das propostas. Divididas por 

temas e políticas públicas, usando critérios técnicos e a lei orçamentária e jurídica, 

as 546 propostas foram analisadas pelos gestores das pastas de cada Secretaria 

Municipal com os administradores regionais, que assim as classificaram: 

 

(I) Impossíveis de serem realizadas no momento (com as devidas 

justificativas); 

(II) A serem realizadas no trabalho sistemático do órgão ou entidade (não 

necessitando ser encaminhada para a LOA);  

(III) A serem realizadas por outras instituições que não a Prefeitura (pois são 

serviços que não competem à gestão municipal); 

(IV) A serem indicadas para a Lei Orçamentárias Anual de 2018. 

 

Esse processo de análise aconteceu primeiramente no nível central dos 

órgãos/Secretarias e, em seguida, nas reuniões presenciais com os administradores 

regionais, que conjuntamente justificaram a classificação dada a cada reinvindicação 

antes de anunciá-las a comunidade. 

Uma vez classificadas as prevalências, as administrações regionais listaram as 

que seriam indicadas para as Leis Orçamentárias Anuais, sendo estabelecido 

número máximo de até 20 ações por regional. Entre as prioridades listadas pela 

gestão como possíveis de indicação para a LOA, cinco de cada Regional deveriam 

ser eleitas para início de sua execução no ano seguinte (2019).  

 

• Terceira Fase: Eleição das Prioridades 

  A votação sobre quais seriam as cinco prioridades de cada Regional se 

iniciou, por meio eletrônico no sistema LOA, uma semana antes de iniciarem as 
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reuniões presenciais. A divulgação do site para acesso ao sistema de eleição e as 

datas de realização das consultas presenciais foi realizada pelos grupos de 

WhatsApp, e-mails e mensagens de texto via telefone. 

 As consultas públicas foram realizadas de 30 de julho até 03 de agosto de 

2018, em dois locais das Administrações Regionais. Em lugar visível, no espaço do 

evento, foram expostos os editais com as justificativas das prioridades coletivas que 

não foram classificadas como possíveis de encaminhamento para votação. 

   A leitura da ata com o termo de abertura da Consulta Pública marcou o início 

do evento, expondo a convocação popular para participar das Consultas e Debates 

Públicos sobre a Proposta da Lei Orçamentária Anual. Essa mesma ata passou por 

todos os participantes que registraram sua presença nas Consultas Públicas. 

Na sequência, a forma de condução do processo Fala Curitiba foi 

apresentada, exaltando que a participação da população no processo fortalece o 

atendimento da gestão pública perante as solicitações da comunidade. Apesar de, 

nesse momento, a fase de votações já estar finalizada, ainda havia como os 

presentes realizarem sugestões, solicitações ou questionamentos por meio do 

preenchimento de uma ficha de sugestões, que foi depositada em uma urna e, 

depois, encaminhada aos devidos órgãos ou Secretarias para avaliação e devolutiva 

à comunidade. 

  Para dar início à eleição das prioridades na Consulta Pública presencial, 

foram distribuídas cédulas de votação e todas as propostas que haviam sido 

escolhidas previamente e em âmbito regional (as cinco finalistas) foram 

apresentadas com projeção multimídia. A cada item exposto, o público pode se 

manifestar e reforçar a possível escolha daquela sugestão, defender prioridades e 

esclarecer quaisquer dúvidas. Após o preenchimento da cédula, estas foram 

recolhidas e contabilizadas, tudo com a participação da comunidade na condução da 

apuração. Finalizado o processo, também foi somado aos votos o resultado da 

eleição realizada pela internet. O ranking final com as cinco prioridades para toda a 

cidade foi anunciado, sendo estas indicadas para compor a Lei do Orçamento Anual. 

   As questões mais demandadas foram Segurança e Saúde, com o 

detalhamento das solicitações indicando repetidamente a necessidade de ampliação 

do quadro de profissionais e garantia de suprimentos para entrega de serviços 

adequados à população. O quesito Educação foi o terceiro mais abordado, com 

destaque para a necessidade de ampliação de vagas para crianças de 0 a 5 anos 
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nos Centros Municipais de Educação, bem como a adequação do quadro de 

profissionais para esse atendimento. Especificamente na Regional Matriz (centro do 

Município), o destaque foi para o atendimento à população desabrigada, enquanto 

na Regional Pinheirinho, as sugestões eleitas foram quesitos exclusivos à 

Segurança. 

 O Programa Fala Curitiba, por meio das indicações de cada regional, 

contribuiu para a legitimidade das ações que estarão presentes, ou não, na Lei 

Orçamentária. O site no qual os visitantes puderam acessar gráficos, fotos dos 

encontros, calendário das reuniões e a enquete para a escolha das prioridades 

serviu de instrumento facilitador, permitindo um espaço de reivindicações acessível 

a todos. Considerando esses aspectos, pode-se apontar que o Fala Curitiba obteve 

êxito, constituindo-se como uma estratégia de articulação entre planejamento e 

orçamento, contando com a participação da sociedade civil. 

 

A operacionalização do Programa e os limites relativos às ODS 
 

Considerando que, atualmente, 54% da população mundial vive em áreas 

urbanas e que, até 2050, tal proporção deve chegar a 66%, de acordo com o World 

Urbanization Prospects (2017), a revisão dos ODS 11 — “Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 

2015) — parece ser uma questão urgente e necessária.   

Na busca de alcançar o ODS 11, é importante discutir os desafios que as 

cidades e comunidades ao redor do mundo enfrentam e como elas devem e podem 

ser planejadas e gerenciadas, com a finalidade de cumprir seu papel de 

impulsionadoras do desenvolvimento sustentável, garantindo qualidade de vida aos 

seus habitantes em consonância com a implementação dos ODS. 

Entretanto, para que os objetivos de desenvolvimento sejam alcançados, 

requer esforço coordenado dos governos em todos os seus níveis, principalmente 

nas cidades onde habitam contingentes cada vez maiores de pessoas. De acordo 

com a ONU (2017), nas cidades: (I) 5 bilhões de pessoas devem viver até 2030; (II) 

95% da expansão urbana nas próximas décadas deverá ocorrer nos países em 

desenvolvimento; (III) 883 milhões de pessoas vivem em favelas; (IV) ocupam 

apenas 3% das terras da Terra, mas representam 60-80% do consumo de energia e 

75% das emissões de carbono; (V) a rápida urbanização está exercendo pressão 
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sobre o suprimento de água doce, esgoto, o meio ambiente e a saúde pública; (VI) 

90% dos moradores urbanos respiravam ar inseguro, resultando em 4,2 milhões de 

mortes devido à poluição do ar ambiente em 2016; e (VII) mais da metade da 

população global foi exposta a níveis de poluição do ar pelo menos 2,5 vezes 

superior ao padrão de segurança. Portanto, planejar a construção e a gestão dos 

espaços urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável possa, em 

tese, ser alcançado. 

 Temas intrinsecamente relacionados ao espaço urbano como Mobilidade, 

Educação, Saúde, gestão de resíduos sólidos, Saneamento, Segurança, entre 

outros, estão incluídos nas metas dos ODS 11, bem como o planejamento e 

aumento da resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as 

necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas. Para isso, 

deve haver a promoção de um desenvolvimento sustentável, inclusivo e equitativo, 

criando oportunidades para todos e todas, reduzindo as desigualdades, elevando 

padrões básicos de vida, estimulando a inclusão e o desenvolvimento social justo, 

bem como promover o gerenciamento integrado e sustentável dos recursos naturais 

e dos ecossistemas. 

Assim, um planejamento com gestão participativa, como pode ser o Programa 

Fala Curitiba, deve ser integrado e inclusivo, garantindo a participação qualificada e 

coerente, e constituindo-se como um alicerce para se alcançar direitos fundamentais 

para proteger as populações, em especial as mais vulneráveis. 

Observa-se que o “Fala Curitiba” está alinhado aos propósitos e metas dos 

ODS. Entretanto, suas limitações podem ser observadas de um ponto de vista de 

novas oportunidades, ou seja, que venham a considerar a extensão do Programa 

para as Regiões Metropolitanas de Curitiba (RMC). Com esse direcionamento, ao se 

considerar a participação da população das cidades metropolitanas que fazem uso 

dos sistemas de Saúde, de Transporte Urbano, de Educação ou mesmo que 

trabalham em Curitiba, considera-se importante que a metodologia do Fala Curitiba 

possa se expandir para as cidades do entorno da capital paranaense. 

Considerando-se as metas propostas dentro do ODS 11, e as necessidades 

expressas pela população por meio do Fala Curitiba — Segurança, Saúde, 

Educação, assistência aos moradores de rua —, pôde-se observar que o município 

se aproxima ao atendimento da meta 11.3, que prevê que, até 2030, aprimore-se “a 

urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade de planejamento e gestão 
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participativos, integrados e sustentáveis de assentamentos humanos em todos os 

países” (ONU, 2015). 

Dessa forma e pela perspectiva da população local, o fato de terem suas 

reivindicações consideradas nos processos de tomada de decisão e atendidas, 

dentro dos limites da Lei Orçamentária Municipal, tende a transformar a população 

em parceira dos projetos e da gestão pública. Como resultado dessa iniciativa, pode 

surgir, conforme indicado por Irving et al. (2018), um “ciclo virtuoso desejável” que 

venha a “contribuir para a melhoria da qualidade de vida local” (p.86), tal qual 

preconiza e busca atingir os ODS. 

 

Considerações 

 

  O Programa Fala Curitiba pode ser considerado uma prática que vem 

contribuindo na elaboração do planejamento do município em conjunto com os ODS, 

visto que reúne as prioridades das diferentes áreas da esfera pública com um olhar 

mais abrangente e inclusivo, o que propõe um cruzamento de informações e análise 

de conjuntura dos vários planos setoriais da cidade, priorizando a participação 

cidadã.  

Foi possível detectar, a partir da análise das Consultas Públicas de 2018, que 

as indicações coletivas tomaram o lugar dos desejos e necessidades individuais, a 

partir do entendimento de que, em um cenário adverso, é imperativo pensar no 

coletivo. Diante desse processo, emergiram pontos positivos, como a aproximação 

dos níveis descentralizados com os níveis centrais das políticas públicas na 

indicação e discussão de suas reais necessidades e devidos limites de execução. 

Também a consideração apresentada por meio do detalhamento técnico justificou 

aos participantes os motivos pelos quais algumas das solicitações não poderiam ser 

atendidas. 

Nesse sentido, o Programa Fala Curitiba, embora apresente muitas 

oportunidades de avançar na construção da participação pública para a tomada de 

decisão coletiva e de gestão do espaço urbano, constitui-se como importante 

instrumento de empoderamento da população. Bordenave (1983) aponta que o 

indivíduo só poderá se desenvolver plenamente se estiver inserido em uma 

sociedade que promova espaços de diálogo e permita a participação de todos. 
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Finalizando, vale lembrar que a constituição dos ODS se deu em um 

ambiente participativo sem precedentes da sociedade civil e de outros grupos 

interessados, como o setor privado, a Academia e os governos locais. Além de ser 

um guia, os ODS são, também, um plano de ação para todas as pessoas e para o 

planeta, coletivamente criado para colocar o mundo e as cidades em um caminho 

mais sustentável e resiliente até 2030. Diante disso, pode-se considerar que o 

Programa Fala Curitiba, embora tenha muito a considerar em seu processo de 

participação pública, alinha-se aos propósitos de desenvolvimento sustentável tendo 

como protagonista a população local. 
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4.3.2 Produto: Relatório técnico conclusivo 

 

O relatório técnico conclusivo é um produto técnico derivado da dissertação, o 

qual sintetiza algumas etapas da pesquisa realizada, destacando, sobretudo, os 

objetivos, os principais resultados e o território no qual a pesquisa aconteceu.  

A construção do referido relatório se deu ao final da pesquisa, destacando 

algumas questões a serem refletidas pela gestão pública no que se refere à 

aplicabilidade do Programa, como as possibilidades de replicabilidade considerando 

os resultados da análise.  

Em síntese, o documento é parte do resultado da pesquisa intitulada: “Gestão 

participativa na cidade de Curitiba: uma investigação do Programa Fala Curitiba”. O 

documento apresenta: (I) descritivo quanto a finalidade; (II) avanços 

tecnológicos/grau de novidade; (III) definição de que o relatório é parte integrante da 

Dissertação de Mestrado, do Curso de Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação do Instituto Superior de 

Administração e Economia - ISAE.  O relatório foi elaborado pelo mestrando 

Alexandre Jarschel de Oliveira, sob a supervisão da professora Dr. Isabel Jurema 

Grimm. A Linha de Pesquisa a qual está vinculada à produção é Governança e 

Sustentabilidade. A pesquisa foi realizada no território de Curitiba, referente a um 

programa de política pública desenvolvido pela gestão municipal a partir do Plano de 

Governo entre os anos de 2017 e 2020. É possível observar, no relatório, a 

descrição da abrangência potencial, bem como a descrição da replicabilidade, pois o 

Programa Fala Curitiba, como instrumento de consultas públicas, desenvolvido pelo 

município, que conta com a participação dos cidadãos na elaboração das peças 
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orçamentárias, apresentando suas demandas que, após aprovadas em assembleias 

públicas, são inclusas no PPA e no LDO, podem orientar as ações que visam à 

participação popular em municípios que invistam no exercício democrático com 

vistas a atingir o princípio da transparência, com prevê a boa governança. 

 

O presente relatório é o resultado da pesquisa: “GESTÃO PARTICIPATIVA NA 

CIDADE DE CURITIBA: UMA INVESTIGAÇÃO DO PROGRAMA FALA 

CURITIBA”, vinculada ao Curso de Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação do Instituto Superior de 

Administração e Economia – ISAE, vinculado à linha de Pesquisa: Governança e 

Sustentabilidade.  

 

A pesquisa foi realizada no território de Curitiba, referente a um programa de 

política pública desenvolvido pela gestão municipal. A cidade incorporou, aos seus 

programas, valores que devem ser implementados no exercício da plena 

democracia. Esses princípios estão presentes em todos os níveis do Plano de 

Governo – 2017/2020. 

Mesmo que a análise se refira a um programa desenvolvido em Curitiba/PR, a 

análise dos resultados e as sugestões apresentadas denotam abrangência sem 

restrição territorial, considerando que qualquer município que se pretenda 

democrático e que tenha como objetivo trabalhar com as metas apresentadas como 

os ODS e a Agenda 2030 deve se pautar pela transparência e pelo exercício 

democrático fundamentado na participação popular. 

O Programa Fala Curitiba é um instrumento de consultas públicas, 

desenvolvido pela gestão pública de Curitiba, que busca por meio de mobilização 

popular estimular a população ao exercício da democracia participativa, no qual os 

cidadãos são interlocutores fundamentais na elaboração das peças orçamentárias 

anuais apresentando suas demandas que, após aprovadas em assembleias 

públicas, são inclusas no PPA e no LDO, e pode ser replicado em qualquer 

município que investe no exercício democrático com transparência. 

A pesquisa buscou responder às seguintes indagações: Como o Programa 

Fala Curitiba se relaciona com os objetivos e metas para o desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas? De que forma o Programa Fala Curitiba orienta a 

participação popular no planejamento de políticas públicas na cidade de Curitiba? 
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Em um cenário econômico desfavorável e pelo descrédito com as funções públicas, 

como a sociedade civil pode ajudar a formular políticas públicas para a cidade, 

visando suprir demandas sociais, ambientais e econômicas? Todas essas questões 

visam contribuir com a investigação sobre a atuação do Programa Fala Curitiba 

como instrumento de participação popular na cidade de Curitiba/PR, no período de 

2017 e 2018. 

Os resultados da investigação referem-se à atuação do Programa Fala 

Curitiba como mecanismo de participação popular na cidade de Curitiba/PR durante 

os anos 2017 e 2018, descrevendo-o de forma a apresentar seus meios de 

implementação, bem como a capacidade estratégica de mobilização para a prática 

da democracia participativa. Os resultados da pesquisa indicam que os gestores do 

Programa devem ampliar seu foco de análise para o planejamento e 

desenvolvimento, incluindo avaliações — como o pequeno número de participantes 

nas consultas públicas considerando o número de habitantes de cada regional, bem 

como evitar a incidência de obras não concluídas, mesmo tendo sido aprovadas e 

incluídas no orçamento.  

Diante da análise relativa ao Programa Fala Curitiba, percebe-se o interesse, 

tanto dos gestores públicos municipais como da sociedade civil — ambos os setores 

participaram de um Grupo focal, que forneceu importantes dados para a pesquisa —

, de que o Programa seja permanente. Visando a consolidação do Programa Fala 

Curitiba como uma política pública de Estado, propõe-se que seja efetivado com um 

marco legal. O Projeto de Lei pode ser um ato do executivo ou do legislativo. Essa 

proposição visa tornar o Programa Fala Curitiba obrigatório, com intuito de orientar a 

LDO, a LOA e o PPA. Essa regulamentação está em consonância com o Estatuto da 

Cidade e assegurará uma gestão democrática e participativa para Curitiba por meio 

da participação popular tanto nas formulações, como na execução e no 

monitoramento do orçamento municipal, contribuindo com o desenvolvimento 

urbano.  

A criação de um marco legal, que está em fase de estudos, incidirá na 

obrigatoriedade de o município, independente do gestor, realizar consultas 

populares antes que o orçamento público municipal seja apresentado para votação 

na Câmara de Vereadores. Essa prática pode garantir maior legitimidade sobre o 

orçamento anual.  
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Ainda como tentativa de alcançar um maior número de cidadãos, propõe-se o 

desenvolvimento de um app para celular, com o objetivo de que qualquer pessoa 

possa monitorar as obras aprovadas nas consultas públicas. O app funcionaria, 

ainda, como instrumento de transparência. Esse app deve ser disponível em ambos 

os sistemas operacionais Android e iOS, e o aplicativo "Fala Curitiba" possibilitaria o 

acompanhamento direto de todas as etapas do Programa, divulgando o respectivo 

status de desenvolvimento das obras aprovadas nas reuniões deliberativas, 

permitindo a sua visualização disponível em divisão de administrações regionais, 

bairros e eixos temáticos, bem como disponibilizando um canal direto para 

questionamento sobre a não execução de cada uma das ações e sugestões. 

Sugere-se, ainda, que o Fala Curitibinha seja intensificado, como fator 

educativo que estimula a participação dos jovens de Curitiba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pe.caruaru.op&hl=pt_BR
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CONSIDERAÇÕES  

 

Considerando-se a problematização levantada nessa pesquisa — Como o 

Programa Fala Curitiba se relaciona com os objetivos e metas para o 

desenvolvimento sustentável das Nações Unidas? De que forma o Programa Fala 

Curitiba orienta a participação popular no planejamento de políticas públicas na 

cidade de Curitiba? Em um cenário econômico desfavorável e pelo descrédito com 

as funções públicas, como a sociedade civil pode ajudar a formular políticas públicas 

para a cidade, visando suprir demandas sociais, ambientais e econômicas? —, 

observou-se, a partir da análise do Programa Fala Curitiba, que esse se constitui 

como importante mecanismo de articulação e de diálogo entre a gestão pública e a 

sociedade civil do município de Curitiba, buscando consolidar os benefícios da 

sustentabilidade local e da justiça social, bem como do bem-estar da população de 

forma global. 

Realizou-se uma descrição detalhada do Programa Fala Curitiba, destacando 

seus meios de implementação e sua capacidade estratégica de mobilização e 

participação cidadã, conforme previsto nos objetivos específicos. O Programa Fala 

Curitiba se insere como uma ferramenta da gestão municipal responsável por 

possibilitar mudanças positivas para todos do município. A sociedade civil e a gestão 

pública de Curitiba têm recebido assessoria do IMAP para identificar e receber as 

demandas de cada uma das administrações regionais e ajudar a população a 

transformar seus desejos e expectativas em propostas, recebendo essas propostas 

e sistematizando-as, encaminhando-as às Secretarias governamentais competentes 

e, portanto, apoiando e ajudando a empoderar a população de forma que eles 

possam transformar positivamente suas localidades e, consequentemente, a cidade 

de Curitiba. 

Concluiu-se que o Programa Fala Curitiba, pode ser definido como um 

mecanismo governamental de Democracia Participativa, que permite aos cidadãos 

discutir, participar e influenciar nas decisões sobre o orçamento público municipal, 

assegurando à população a participação direta na definição de prioridades para os 

investimentos públicos. Essa prática precisa ser comunicada de forma permanente 

como forma de atrair cada vez um número maior de participantes.  

Destacando o objetivo geral, que previa investigar a atuação do Programa 

Fala Curitiba como mecanismo de participação popular na cidade de Curitiba/PR no 
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período entre 2017 e 2018, apresenta-se que, a respeito dos resultados obtidos, 

percebe-se algumas ações que não foram concluídas, mas que estão em 

andamento, bem como ações “não executadas” devido a um conjunto de fatores 

internos e externos ao Programa. Ainda assim, conforme apresentado no Grupo 

focal, os gestores têm buscado formas possíveis para apresentarem respostas 

concretas à população, além de buscarem parcerias com outros segmentos 

públicos, como com a Câmara de Vereadores, visando a concretização das ações 

propostas pela população. 

O primeiro objetivo específico foi descrever o Programa Fala Curitiba, seus 

meios de implementação e sua capacidade estratégica de mobilização e 

participação cidadã. constatou-se a partir disto, o aumento da participação da 

população entre o primeiro e o segundo ano (2017/2018) de execução do Programa, 

que vem demonstrando a credibilidade do Programa como prática de escuta ativa 

das propostas de ações indicadas pelos cidadãos, qualificando o diálogo da 

comunidade com o poder público. Oportunizar a todo cidadão a possibilidade de se 

manifestar, por diferentes meios (virtual e presencial), demonstra uma prática 

positiva da Administração Municipal.  

Percebeu-se que o Programa Fala Curitiba é dinâmico e conta com a 

participação de vários atores e de diferentes setores da gestão, possibilitando 

avaliações constantes do desenvolvimento de cada etapa. Atenta-se para os 

problemas prioritários da população a partir das escutas, e introduz uma prática de 

governança que visa à eficácia e versatilidade, representando uma prática adequada 

no auxílio da resolução de problemas sociais que, muitas vezes, geram impactos 

globais. 

A governança nas cidades tem impacto direto no cotidiano de toda a 

população e, sendo a cidade o território onde a população está mais próxima das 

instâncias de poder, é também de onde as mudanças efetivas podem se dar. Nesse 

sentido, as principais temáticas abordadas durante as consultas do Programa Fala 

Curitiba se vinculam ao Desenvolvimento, Saúde, Educação, Mobilidade, Qualidade 

de Vida, Saneamento, Gestão dos Resíduos, Segurança Pública, Habitação, Meio 

Ambiente e Infraestrutura. Identificou-se que o Programa é o resultado dos esforços 

e aspirações de um número significativo de servidores da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, somados às expectativas da população que buscava construir uma prática 

de diálogo que os ouvisse e atendesse suas necessidades coletivas de forma 
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efetiva. As ações promovidas pelo Programa abrangem todos os bairros da cidade 

nesse novo modelo de consultas públicas, no qual a população participa, 

decisivamente, da construção das peças orçamentárias do Município: o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA), tendo as ações eleitas balizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF).  

 Curitiba se relaciona com os objetivos e metas para o desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas desenvolvendo ações orientadas pela Agenda 2030 

inserindo no Plano Plurianual as propostas da população aprovadas nas consultas 

públicas. Entende-se que essas são ferramentas potentes de planejamento para 

Curitiba, o que aponta para o alinhamento com os ODS de forma incisiva. Importante 

ressaltar que é a partir do município que se fundamenta um projeto político-social, 

que poderá refletir na política nacional criando uma grande engrenagem que terá 

impacto na sustentabilidade planetária na qual a participação a gestão 

compartilhada e integrada na processos de formulação e implementação das 

políticas é imprescindível.  

O segundo objetivo específico refere-se à análise dos resultados obtidos pela 

gestão pública de Curitiba/PR, por meio do Programa Fala Curitiba entre os anos de 

2017 e 2018. Aponta-se que os resultados obtidos foram detalhados ao longo do 

item 4.2.2, apontando que a experiência do Programa Fala Curitiba está diretamente 

ligada com a capacidade que a gestão municipal em criar canais de participação, 

combinando elementos da democracia representativa e de democracia participativa.  

Respondendo à questão relativa ao cenário econômico desfavorável e pelo 

descrédito com as funções públicas, como a sociedade civil pode ajudar a formular 

políticas públicas para a cidade, visando suprir demandas sociais, ambientais e 

econômicas? Observou-se que, mesmo sendo um fator de preocupação, a efetiva 

participação popular é imprescindível, para o funcionamento do Programa, tanto por 

apresentar diretamente aos gestores públicos suas insatisfações. Com o 

crescimento da participação da população a gestão é levada a rever os seus atos, 

elaborar novos planos de controle do desenvolvimento urbano minimização de riscos 

econômicos, sociais e ambientais demonstrando uma prática de boa governança na 

qual a transparência é ingrediente fundamental do jogo democrático.  

Durante a pesquisa observou-se que o Programa Fala Curitiba, trabalhou em 

duas vertentes de igual importância: construir meios de implementação e 
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mobilização para participação cidadã. Nota-se que o Programa é desenvolvido de 

forma a disponibilizar meios para que os cidadãos possam enxergar a transparência 

em cada atividade e/ou ato público e o diálogo direto com os seus gestores é o 

ponto alto do Programa.  

A transparência na gestão pública pode ser a melhor estratégia de ter o apoio 

popular, ao mesmo tempo é imprescindível que a gestão possibilite a participação 

ativa da gestão dando a ela oportunidades tanto na obtenção de informações de 

forma geral, inclusive no que se refere às contas públicas, mas para isso é preciso 

que a população perceba a importância de participar tanto na apresentação de 

propostas ao orçamento anual, como acompanhamento da execução das ações, 

papel que vem sendo desempenhado pelos gestores do Programa Fala Curitiba. No 

entanto, uma questão pode desestimular a participação popular, qual seja a 

execução de todas as propostas apresentadas e aprovadas. 

Concluídas as análises das propostas apresentadas, destaca-se que se é no 

território das cidades que se dão as relações básicas da sociedade e as estruturas 

sociais, concretizando direitos intrínsecos de cidadania da população como 

habitação, infraestrutura urbana, cultura, educação, saúde trabalho entre outros é 

fundamental programas de escuta ativa no qual a gestão pública e a população 

possam interagir de forma construtiva, Curitiba desenvolve o Programa Fala Curitiba 

como uma das possibilidades de praticar efetivamente a democracia participativa, 

ampliando a liberdade individual buscando o bem-estar coletivo. 

Foi apresentado ainda como objetivo a descrição o Programa Fala Curitiba, 

seus meios de implementação e sua capacidade estratégica de mobilização e 

participação cidadã. Nesse sentido ressalta-se que foi apresentado por integrantes 

da sociedade civil, muitos têm questões a serem resolvidas pela coordenação do 

Programa, tais como, o subsídio do transporte para que todos possam participar das 

reuniões presenciais; transformá-lo em política pública de estado, evitando que ele 

seja extinto por uma gestão; investir em uma ferramenta virtual amigável que facilite 

a participação de pessoas que não têm acesso cotidiano à internet; construir uma 

forma mais eficiente de mobilizar a população para que haja uma participação 

significativa em relação ao número de habitantes de Curitiba; maiores investimentos 

na versão da versão infanto-juvenil do Programa, o Fala Curitibinha, estimulando a 

educação política na infância e na adolescência. 
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Questões burocráticas, licitações, condições climáticas, orçamento, mudança 

no projeto, execução de etapas anteriores esses e outros fatores podem fazer com 

que a ação tenha um tempo de execução maior do que previsto no planejamento. 

Também pode levar a revisão da ação, aprovada para execução em primeiro 

momento e, posteriormente, decidido juntamente com a sociedade civil à não 

execução da ação diretamente vinculado ao programa, mas será encaminhada a 

outro setor que possa executá-la conforme as normas legais. Ainda assim a ação 

será monitorada pelos gestores do Programa que mantém o diálogo diretor com a 

população. 

A execução de uma ação, também entendido como obras públicas, 

normalmente é mais complexo do que é percebido pela população. Para a 

pavimentação de uma rua, com camada asfáltica, por exemplo, não significa 

simplesmente colocar o maquinário e executar a obra. Existe todo um processo legal 

e de planejamento de projetos que precisa seguir diversos protocolos interno e 

externo o programa. Sobretudo, a parte burocrática administrativa e de gestão de 

projetos, sendo esses os fatores internos: planejamento, licitação do projeto, 

licitação da obra, execução, controle, avaliação técnica, cálculos de engenharia e 

matemáticos, questão financeira e burocracia legais.  Somadas a esses elementos 

tem os fatores externos, os quais não se tem controle sobre eles, que podem ser 

exemplificados pelas condições climáticas, ou restrição de acesso por conta de uma 

pandemia por doença infecto contagiosa, como a que se tem vivenciado na 

atualidade por conta da COVID19, por exemplos. 

Vale destacar que, a demanda por pavimentação asfáltica é tão elevada e 

complexa que, algumas medidas ao longo da execução do programa precisaram ser 

revistas e ajustadas. Neste sentido, foi necessário direcioná-la para ser tratada em 

um programa separado a partir da secretaria de obras. As solicitações entravam 

pelo Fala Curitiba, mas eram encaminhadas direto para a execução da secretaria de 

obras, abrindo espaço para que outras demandas fossem discutidas no programa. 

Caso essa medida não fosse adotada, o programa Fala Curitiba, iria discutir 

somente a pavimentação asfáltica.  

Esse exemplo, justifica-se, portanto, os fatores gerais pelos quais as ações 

podem levar um prazo maior para a sua execução e conclusão, bem como, as obras 

que não serão mais executadas pelo Programa Fala Curitiba. Contudo, infere-se 

que, todas as ações/obras/projetos não executados pelo Programa, são analisadas 
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em outro momento, cada qual por sua pasta, dentro da área de atuação e após 

análises podem ser executadas futuramente.   

O diálogo permanente é importante porque a parcela da população que se faz 

presente nos processos de tomada de decisão, apresentando à gestão pública suas 

demandas e sugerindo alternativas de ação, não deseja que seus esforços sejam 

apenas um ato protocolar, e sim que a resposta efetiva seja as ações executadas. 

Sobre a questão que orientou pesquisa: Como o Programa Fala Curitiba se 

relaciona com os objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável das Nações 

Unidas? Destaca-se que as políticas públicas ambientais importante ODS e que 

deve ser foco de ações estatais em parceria com os diversos atores sociais locais, 

nacionais em sintonia com os globais buscando a uma compreensão real do que se 

possa ser uma política pública que compreenda as questões relativas ao meio 

ambiente. As políticas públicas ambientais, estão diretamente ligadas ao 

crescimento econômico, contudo é condicionante para a qualidade de vida e, ainda 

interfere diretamente nos indicadores de produção, nos padrões de consumo e 

valores utilitaristas ligados ao uso ainda predatório dos recursos naturais.  

Nesse sentido, o poder público deve estar atendo na reflexão sobre o 

alargamento do conceito de cidadania, que deve transcender a relação 

Estado/indivíduo, considerando o caráter imprescindível da sociedade civil, nos 

processos democráticos. 

 Uma das possibilidades de fortalecimento da institucionalidade pública é 

conclamar a sociedade para que apresente suas demandas de forma a participar 

ativamente da gestão fortalecendo o modelo de democracia participativa e que 

extrapole os limites da democracia representativa, nesse sentido o Programa Fala 

Curitiba é parte desse exercício de construção da mobilização da sociedade para 

participar das decisões públicas, no intuito de fortalecimento da democracia em 

todas as esferas. 

O Programa, já se empenha para desenvolver ações orientadas pela Agenda 

2030 e os ODS, em especial o objetivo 11 – de tonar as cidades e comunidades 

sustentáveis tornando as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. Para isso investe na democracia participativa estimulando 

todos os cidadãos a apresentarem suas sugestões de formas propositivas e 

permitindo a transparência orçamentária o que assegura confiabilidade à gestão.  
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As ações de mobilização empreendidas pela equipe do IMAP em parcerias 

com a equipe técnica das secretarias municipais e as administrações regionais, bem 

como a própria participação da população nas reuniões públicas contribui com a 

democratização dos espaços decisórios, na gestão municipal e contribui para a 

inclusão de Curitiba como uma cidade sustentável, desenvolvedora de ações em 

consonância com os ODS e as proposições da Agenda 2030. 

Sobre a questão referente à forma que, o Programa Fala Curitiba orienta a 

participação popular no planejamento de políticas públicas na cidade de Curitiba 

observou-se que, o Programa como mecanismo de participação popular na cidade 

de Curitiba/PR, no período entre 2017 e 2018, trata-se de um programa que tem o 

seu formato de consultas públicas diferenciado das práticas de participação popular 

desenvolvidas em outros municípios por privilegiar a participação da sociedade de 

forma geral, sem necessidade de integrar qualquer coletivo e sem a eleição de 

delegados.  

Qualquer cidadão pode participar das reuniões do Programa, apresentar suas 

demandas individuais, posteriormente participar das reuniões nas quais as 

demandas individuais são transformadas em propostas de ações coletivas, bem 

como, acompanhar os processos de execução. São diversos encontros nas 

regionais, buscando ampliar e qualificar as discussões, da mesma forma, detalhar as 

demandas de cada região até que propostas sejam efetivamente incluídas no PPA 

(CURITIBA, 2019). 

Os gestores do Programa Fala Curitiba mediam tanto o diálogo entre a 

sociedade civil e a gestão pública municipal, como entre o corpo de gestores. As 

discussões internas de conscientização da importância do Programa têm sido 

realizadas com frequência, assim como a construção de um diálogo horizontal com a 

população gerando uma relação de confiabilidade e solidez na parceria entre a 

gestão pública municipal e sociedade civil. 

Sobre a questão de um cenário econômico desfavorável e pelo descrédito 

com as funções públicas, questionou-se de como a sociedade civil pode ajudar a 

formular políticas públicas para a cidade, visando suprir demandas sociais, 

ambientais e econômicas. Aponta-se que é fundamental que prefeitos e gestores 

desenvolvam ferramentas que demonstre à população, seu empenho no controle 

das contas públicas, a transparência da gestão e as formas de combate à corrupção. 

O desenvolvimento de estratégias que priorize a aplicação dos recursos públicos de 
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forma responsável, o aperfeiçoamento da gestão, dentre os quais se inclui o 

Programa Fala Curitiba e a transparência passível de ser acompanhado por meio do 

acesso ao portal da transparência https://www.transparencia.curitiba.pr.gov.br/.  

É fundamental a divulgação ampla para que todos conheçam a Lei de Acesso 

à Informação conforme a lei nº 12.527/2011 regulamentada no âmbito do Município 

de Curitiba pelo Decreto nº 1.135/2012, que garante ao cidadão o direito 

constitucional de acesso às informações públicas. 

Sobre as apresentações do Programa em eventos, como forma de divulgação 

da política implementada no município de Curitiba destaca os seguintes: 

• Em junho de 2018, o Programa Fala Curitiba foi apresentado no 5° Encontro 

Brasileiro de Administração Pública, em Viçosa/MG, apontado pela Sociedade 

Brasileira de Administração Pública (SBAP), como um exemplo de boas 

práticas na gestão pública. No Encontro Nacional de Escolas de Governo, 

que aconteceu como evento do 12º Congresso de Gestão Pública do Rio 

Grande do Norte (CONGESP), na cidade de Natal/RN. O Evento reuniu 

instituições da Rede Nacional de Escolas de Governo para troca de 

experiências e conhecimentos sobre Programas de capacitação e práticas de 

inovação.  

• Em outubro de 2018, o Programa foi apresentado no 70º encontro da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) em Santiago, 

no Chile. O Programa da Prefeitura foi selecionado pela comissão da 

Organização das Nações Unidas (ONU) como exemplo local de governança 

alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11, que 

trata de "tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis.”  

• Também foi apresentado no III SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO 

PÚBLICA, que aconteceu no COMUNITAS em São Paulo. A apresentação 

fez parte do Painel o futuro das cidades: inteligência, sustentabilidade e 

participação cidadã. O Seminário tem como objetivo trazer exemplos de 

práticas inovadoras no setor público, gerando um debate sobre as 

perspectivas e desafios dos gestores públicos, além de reunir em um único 

local profissionais e líderes de diversos setores, engajados na missão de 

revitalizar o atual cenário da administração pública brasileira.  
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• O Programa foi premiado, no dia 26/11, na Assembleia Legislativa do 

Paraná.  O Prêmio Gestor Paraná 2018, valoriza os projetos da administração 

pública que são inovadores, criativos e que trazem desenvolvimento para a 

sociedade 

Considerando que, a transparência é fundamental para que haja confiança da 

sociedade civil em relação à gestão pública, destaca-se que Curitiba tem investido 

de maneira incisiva para o aprimoramento na forma de comunicação com o cidadão, 

assim como na efetiva realização das ações propostas. O diálogo entre a gestão e a 

população é permanente, isso se dá por meio de publicações de todas as etapas do 

Programa em sites oficiais, assim como o aperfeiçoando dos instrumentos de 

gestão, como a modernização e desenvolvimento de um software específico para a 

gestão do Programa.  

Apresenta-se como propostas após a análise do Programa que é importante a 

manutenção de um portal adequado para participação dos cidadãos com 

navegabilidade amigável é o que vem sido desenvolvido pela gestão pública 

municipal de Curitiba, adequando às necessidades do Programa que sempre está 

em transformação e precisa de ajustes constantes e atualizações constantes. 

Um investimento, que a gestão pública vem realizando é o de promover a 

implementação de um software de gestão que, dê apoio às atividades públicas de 

forma a otimizar os resultados e que auxilie no monitoramento e avaliação das 

possíveis soluções implementadas, que é uma das linhas de ação do IMAP. A 

avaliação constante dos objetivos a que se propôs por meio de devolutivas, por 

parte das secretarias e pelo próprio IMAP, poderá dar maior credibilidade ao 

Programa e o diálogo com a população se dará de forma mais frequente, mesmo 

nos intervalos entre as consultas públicas. 

Outro aspecto fundamental para a consolidação do Programa é a ampliação 

da capacidade do governo de conhecer e incorporar as demandas da sociedade, por 

meio da conscientização da importância do Programa como espaço de diálogo entre 

gestão pública e a sociedade visando legitimar a ação governamental como parte 

dos diálogos estabelecidos com a população. Apesar de o Programa ser 

relativamente jovem e de os níveis de participação serem considerados satisfatórios 

pela atual gestão, há a necessidade estimular a expansão da participação a cada 

ano, atraindo cada vez mais um número maior de cidadãos interessados em 

apresentar propostas e colaborar para sua execução. Quanto maior o engajamento 
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da população em apresentar suas demandas, maior será a possibilidade de 

consolidação do Programa. 

Como proposições para estudos futuros, aponta-se análises sobre a 

quantidade de edições do Programa, os avanços proporcionados e os impactos das 

ações executadas nas comunidades, bem como daquelas que não foram 

executadas ou executadas com grande atraso. Sugere-se algumas questões que 

parecem relevantes: as Regionais que tiveram maior números de ações não 

executadas continuam participando? Os mesmos indivíduos que participaram do 

processo eleitoral das ações que não foram executadas continuam participando? 

Outro aspecto importante para análise é o impacto para o gestor, que cede, mesmo 

que de forma parcial o poder de decisão sobre o orçamento público municipal, para 

que a população possa definir.  

Parece oportuno também, ao final do Programa 2017-2020, um estudo que 

abranja os dados associados aos anos de 2019 e 2020, os quais não foram 

possíveis abordar por essa pesquisa.  

Como sugestões para consolidação do Programa Fala Curitiba, indica-se a 

regulamentação via projeto de Lei, de autoria do executivo do município, com base 

no conteúdo do Estatuto da Cidade, considerando a ênfase que o instrumento 

apresenta para a gestão democrática da cidade, apresentada no inciso II do art. 1º 

como uma das diretrizes gerais da política urbana preconizando que a gestão 

democrática por meio da participação da população, incluindo as associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, tanto para formulação, como 

para a execução e acompanhamento de planos, Programas e projetos de 

desenvolvimento urbano.  

O capítulo V, do referido Estatuto afirma que, a participação popular na 

gestão da cidade determinando no artigo 43, inciso IV – iniciativa popular de projeto 

de lei e de planos, Programas e projetos de desenvolvimento urbano; além de 

expressar no art. 44 de que no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa 

de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º, inclui a necessidade de realização de 

debates, audiências e consultas públicas, no que se refere às propostas inclusas no 

PPA, da LDO e LOA, como pré-condição pelo legislativo municipal. 

Acredita-se que a apresentação de um marco legal, que declare a 

obrigatoriedade de o município realizar consultas populares, antes que o orçamento 

público municipal seja apresentado para votação na câmara municipal de 
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vereadores evitará dúvidas sobre a sua validade jurídica conforme ressalta Oliveira 

(2005). A regulamentação do Programa Fala Curitiba, a ser implementado pela 

gestão municipal, e o desenvolvimento de um app para celular, com o objetivo de 

que, qualquer cidadão possa monitorar as obras aprovadas nas consultas públicas 

poderão garantir consolidação do Programa e maior participação popular. 

 O app funcionaria como instrumento de transparência e deve ser disponível 

em ambos os sistemas operacionais Android e iOS. O aplicativo "Fala Curitiba" seria 

uma possibilidade de acompanhamento direto de todas as etapas do Programa, 

divulgando o respectivo status de desenvolvimento de todas as obras aprovadas nas 

consultas públicas, permitindo a sua visualização de acordo com as administrações 

regionais, bairros e eixos temáticos, bem como, um canal direto para 

questionamento sobre a não execução de cada uma das ações e ainda para a 

apresentação de sugestões. 

No decorrer da pesquisa, encontrou-se um fator limitante, como a falta de 

pesquisas relacionadas aos espaços de decisão, que envolvem a participação da 

população em Curitiba, para que fosse possível analisar se os mesmos participantes 

estiveram presentes nas duas edições propostas como objeto desta pesquisa e, qual 

sua opinião sobre o Programa, suas opiniões relativas ao processo de modo geral, a 

possibilidade de participação por meio digital e presencial, bem como, a avaliação 

sobre as obras não concluídas ou não executadas. Esses dados poderiam ser um 

diferencial para a reflexão e ajustes metodológicos para o Programa.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pe.caruaru.op&hl=pt_BR
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 
  

Questionário semiestruturado para o bainstorming com representantes da sociedade 

civil 

1) Quais são as vantagens/benefícios de incluir na LDO de Curitiba/PR as 

sugestões obtidas por meio da participação popular? 

2) Qual o índice de formação e informação dos gestores e técnicos que 

trabalham diretamente com o programa Fala Curitiba? A equipe é treinada e 

motivada? 

3) A sociedade se sente incluída no processo de decisão com as possibilidades 

de participação no Programa Fala Curitiba? 

4) O Fala Curitiba contribui para o índice de aprovação popular do governo 

atual? 

5) Quais são as facilidades para se atingir à população utilizando o Fala 

Curitiba? 

6) Os locais das reuniões são adequados? 

7) O cidadão recebe orientação de como participar e acompanhar o processo? A 

plataforma permite algo semelhante ao Serviço de Atendimento ao 

Consumidor/SAC? 

8) O sistema de comunicação adotado é adequado? 

9) Todas as secretarias envolvidas trabalham em sintonia para o bom 

andamento das obras e do atendimento à população, no que se refere às 

propostas apresentadas ao programa? 

10)Quais são as situações positivas do ambiente externo que permitem ao 

Programa alcançar seus objetivos ou melhorar sua ação. 

11) Há vontade política da gestão atual? 

12)Quais são os fatores internos (da gestão municipal) que colocam o Programa 

em situação de vulnerabilidade ou que prejudicam sua atuação no diálogo 

com a sociedade civil? 

13) A formação/qualificação dos gestores e funcionários se apresenta como um 

problema? 

14) A entrega das obras ou ações escolhidas como prioridade dos cidadãos está 

se dando de forma satisfatória? 
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15) O acesso aos meios digitais é adequado de forma a garantir a participação 

popular? 

16) O deslocamento da população para as reuniões presenciais é garantia pela 

gestão pública? 

17) As reuniões são realizadas em locais de fácil acesso à população? 

18) A mobilização da população se dá de forma eficiente? 

19) Você se julga capaz de discutir todos os temas abordados no programa fala 

Curitiba? 

 

Questionário semiestruturado para o Grupo focal orientado por questionário 

semiestruturado com representantes dos gestores públicos municipais 

1) Quais são as vantagens/benefícios de incluir na LDO de Curitiba/PR as 

sugestões obtidas por meio da participação popular? 

2) Nos anos de 2017 e 2018 quantos bairros foram ouvidos pelo programa Fala 

Curitiba? Quais bairros houve maior índice de participação? Na sua visão por 

que esses bairros foram os mais participativos? 

3) Quais bairros receberam maior investimento de obras executadas? 

4) Qual o índice de formação e informação dos gestores e técnicos que 

trabalham diretamente com o programa Fala Curitiba? A equipe é treinada e 

motivada? 

5) O índice de participação popular é maior por meio virtual ou presencial? Quais 

os motivos? 

6) A sociedade se sente incluída no processo de decisão com as possibilidades 

de participação no Programa Fala Curitiba? 

7) O Fala Curitiba contribui para o índice de aprovação popular do governo 

atual? 

8) Quais são as facilidades para se atingir à população utilizando o Fala 

Curitiba? 

9) Os locais das reuniões são adequados? 

10)  A equipe que recebe e sistematiza a participação, por meio virtual recebe 

capacitação? 

11)  O cidadão recebe orientação de como participar e acompanhar o processo?   

12)  O sistema de comunicação adotado é adequado? 
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13) Todas as secretarias envolvidas trabalham em sintonia para o bom 

andamento das obras e do atendimento à população, no que se refere às 

propostas apresentadas ao programa? 

14) Quais são as situações positivas do ambiente externo que permitem ao 

Programa alcançar seus objetivos ou melhorar sua ação. 

15) A legislação de Curitiba (amparo legal/LDO prevê a participação da 

população) por meio do Programa Fala Curitiba? 

16) Há vontade política da gestão atua? 

17) Há uma avaliação do crescimento ou não das demandas da população? 

18) Temos como avaliar a disponibilidade da sociedade civil em participar do 

processo em todas as etapas? 

19) Quais são os fatores internos (da gestão municipal) que colocam o Programa 

em situação de vulnerabilidade ou que prejudicam sua atuação no diálogo 

com a sociedade civil.  

20) A formação/qualificação dos gestores e funcionários se apresenta como um 

problema? 

21) O percentual de recursos financeiros destinados ao programa é um problema 

para sua manutenção? 

22) A entrega das obras ou ações escolhidas como prioridade dos cidadãos está 

se dando de forma satisfatória? 

23) As exigências para participação da sociedade civil estão em consonância 

com a população? 

24) O acesso aos meios digitais é adequado de forma a garantir a participação 

popular? 

25) O deslocamento da população para as reuniões presenciais é garantia pela 

gestão pública? 

26) As reuniões são realizadas em locais de fácil acesso à população? 

27) A mobilização da população se dá de forma eficiente? 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 3 – CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – ALEXANDRE J. DE 
OLIVEIRA 
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