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RESUMO: 

Introdução: A participação popular na realização dos processos legislativos municipais vem 

sendo essencial nos últimos anos. Os municípios vêm aprovando/sancionando centenas de 

processos legislativos e, na maioria das vezes, eles não o fazem de forma correta e nem 

igualitária à população. Não sabem o teor da matéria em questão, agindo por conta própria sem 

pensar nos efeitos de tais atitudes. Ao analisar os processos legislativos de um município deve-se 

considerar a importância desses instrumentos para a população. São pelos processos legislativos 

que os representantes legais, os vereadores, tomam as decisões necessárias ao município e à 

população. Então, estar atento às ações do Executivo e do Legislativo é de extrema necessidade, 

já que os resultados de tais ações podem acarretar em benefícios ou prejuízos à vida de toda a 

população. Objetivos: Mostrar a importância da participação popular na realização correta e 

segura dos processos legislativos municipais, conceituar cada processo legislativo municipal, 

explicar os efeitos das decisões do legislativo e mensurar o nível de participação popular no 

acompanhamento dos processos legislativos municipais pelos cidadãos douradoquarenses. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

livros de Direito, Direito Público e em artigos científicos publicados. Foi realizada pesquisa 

exploratória com aplicação de questionários para 50 (cinquenta) cidadãos residentes no município 

de Douradoquara – MG, com o intuito de investigar se tais cidadãos têm conhecimento dos 

processos legislativos que são realizados pela Câmara Municipal, uma vez que são decisões 

tomadas por uma parte dos cidadãos que representam legalmente o município, de forma que 

interfere no cotidiano de todos que residem no município. Resultados: Foi constatado que nem 

sempre as reais necessidades dos cidadãos são atendidas. Porém, a população tem a consciência 
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que as decisões tomadas pelo Legislativo têm impacto na vida de todos, por isso é importante um 

órgão de imprensa oficial, para que todos possam acompanhar e participar da elaboração e 

aprovação dos processos legislativos, dando publicidade aos atos dos vereadores nas reuniões e 

fazendo com que os cidadãos acompanhem de perto e de forma clara os trabalhos do Legislativo. 

Considerações finais: Os efeitos de uma legislação produzida sem planejamento, de forma 

pouco criteriosa e sem atender as reais necessidades da população, pode transformar e 

comprometer o presente e o futuro das gerações. No intuito de reverter esse cenário é preciso 

estimular a criação de uma cultura onde os políticos sejam mais honestos e busquem a justiça e a 

igualdade para toda a população. A importância da participação popular na realização correta e 

segura dos processos legislativos é uma questão que não pode ser ignorada no âmbito municipal, 

a elaboração e aprovação dos processos legislativos deve ser levada em conta para as soluções 

dos problemas que afetam boa parte da população, ajudando a transformar as ideias em leis, 

melhorando as condições de vida dos cidadãos e diminuindo a distância entre a população e seus 

representantes.  
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