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 A presentação

Esta cartilha foi elaborada com o propósito de levar à informação a população 

januarense , possui uma linguagem de fácil entendimento e tem como principais 

temáticas a transparência pública e a participação social. Toma como exemplos 

casos práticos ocorridos em nossa cidade referentes à politica local ao longo destes 

últimos 8 anos.  Tal cartilha destina se a jovens e adultos em especial ao jovem 

que ainda estão à tempo de lutar e mudar o futuro de nossa cidade visto que 

quem tem vivenciado a politica no decorrer de tantos anos sabe perfeitamente 

como funciona . Acreditamos que os jovens bem instruídos podem mudar a cara  

dessa politica corrupta e enraizada que existe em nossa cidade .

 A cartilha pretende mostrar nossos direitos e deveres enquanto cidadãos e a 

importância da participação da população diante da  administração local.

Elaborada pelos acadêmicos do 7° Período do Curso Bacharelado em 

Administração do Instituto Federal do  Norte de Minas – Campus Januária. Com 

a orientação do Professor André Aristóteles da Rocha Muniz da disciplina 

Seminários Avançados de Administração Pública .



 

                
  
 
 

                           
           

Debate sobre 
politica 

pública com 
ênfase local 



Não! Me conta ai  
professor !

Olá Tina você sabe 
o que é Controle 
Social ?



       O controle social é a integração da sociedade com a 
administração pública, com a finalidade de solucionar problemas 
e as deficiências sociais com mais eficiência.



Ham.....
Já que você anda por 

dentro de tudo, me fala 

o que é participação 

popular ?



 

Bem, a participação popular é um 

instrumento muito importante no meio 

politico. Estando bem  relacionado ao 

ideal de soberania e  participação 

popular , além de  propiciar a 

legitimação do exercício da cidadania e 

fortalecimento da gestão democrática.

 



        Lembre-se que:   

A idéia de participação e controle social estão intimamente 

relacionadas: por meio da participação na gestão publica os cidadãos 

podem intervir na tomada de decisões, orientando a administração para 

que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao 

mesmo tempo, podem exercer o controle sobre a ação do Estado, 

exigindo que o administrador preste contas dos seus atos de gestão. 

 



Agora que já expliquei os conceitos 

de controle social e participação 

popular vamos ver se você realmente 

aprendeu tina ....

Ok ! Professor mas 

como ?



Recaptulando ....



Me fale a diferenças  

entre a participação 

popular e o controle 

social 

 

A participação Popular é “partilha 

de poder politico entre as 

autoridades constituídas e as pessoas 

estranhas ao ente estatal” Já o 

controle social é “direito público 

subjetivo do particular, individual 

ou coletivo ou seja  submeter o 

poder politico estatal a fiscalização”



Humm ! Muito bem  Tina 
você  soube diferenciar 

direitinho  conseguiu deixar 
bem claro que um é a 

partilha e o outro é o direito
Agora  vamos iniciar o cáp 

II  que fala da 
transparência social  .



?Você já ouviu falar 
em transparência 

social ou lei de 
aceso a informação 

tina ?



Bom ! Vou seguir pela 
lógica , transparência  

vem  de deixar claro então 
deve ser  deixar claro as 
ações do poder público 
para com a sociedade  . 

Acertei professor ?

Meus Parabéns tina você 
falou com sua próprias 

palavras esta 
corretíssima .... 



Mas é importante sabermos também 
que a transparência ela  não  refere 
se apenas as ações de execução ou 
destinação dos recursos públicos 

transparência também  quer dizer 
acesso a informação ,para isso 
foram criados o principio da 

transparência  e a lei de acesso a 
informação

A Constituição Federal,  em seu art. 5º, 

inciso XXXIII, assegura a todos o direito 

de receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob  pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado 



Já a lei de acesso a informação tem como finalidade  

possibilitar ao cidadão o aceso a informação chama se 

lei n° 12.527  foi sancionada em 18 de novembro de 

2011.  O que se observa é que no meio público as 

informações tendem a ter caráter sigiloso o que é um 

erro, pois a administração serviu ao povo não o 

contrário. Essa lei tem como objetivo acabar com isso. 

Transformando e dando oportunidade a sociedade 

participar e saber o que acontece em meio aos órgãos 

públicos.



Correto  !

Deixa ver se entendi ! A 

informação é  muito importante, 

pois, um cidadão bem informado 

tem melhores condições de acessar 

e conhecer seus  direitos e a 

ausência  da mesma propicia a 

falta de transparência o que 

impulsiona um ambiente 

vulnerável a corrupção



Qual Tina ? Não me 
recordo bem Professor o Sr lembra do caso que 

ocorreu em nossa cidade do qual 
teve uma repercussão a nível 

nacional   ?



Professor foi a máfia 

dos sanguessugas  ,no 

qual vários  

integrantes da nossa 

política estavam 

envolvidos  no caso....



Onde 5 prefeitos da nossa cidade foram acusados de improbidade administrativa 

desvios  de verbas entre outros crimes  resultando no  equivalente a mais de 

R$10,000 milhões em dinheiro o qual seriam destinadas a educação , saúde infra 

estrutura etc .

Só em 2004 nós tivemos quatro prefeitos a revista nomeou estes políticos como a 

lista da vergonha. O primeiro foi afastado em julho, o segundo ficou só por 

34dias dai o atual  presidente da Câmara assumiu, ficou apenas 60 dias onde 

posteriormente foi flagrado numa situação   de  licitações  fraudulentas o último 

ficou 32 dias. Entre 2005 e 2006 tivemos ainda mais dois casos .

Esses crimes só foram descobertos mediante  a ação  de uma ONG criada em 

2004 denominada “ Amigos de Januária ” esta ONG  tinha como presidente   o 

jornalista Fábio Oliva porém essa  gangue só foi deflagrada com a ajuda de 

alguns integrantes do Ministério Público como o promotor Hugo Barros de 

Moura e  o 1° Juiz da vara Civil Cássio Azevedo Fontenelle .



Além de dos representantes do poder público e a ONG terem atuado 

efetivamente  contra a corrupção em nosso município houveram também 

pessoas comuns que se dedicaram nesta causa como por exemplo a funcionário 

pública Suely Pereira de Almeida que com auxilio de amigos  que trabalhavam 

dentro dos setores administrativos  conseguiu levantar provas  para que fosse 

possível  iniciar o processo de investigação  .

Os efeitos  desta politica corrupta foram vistas durante muito tempo pela 

população tendo como exemplos  as obras inacabadas da Praça São Vicente que 

levaram 6 anos para serem concluídas além do desvio de mais de 2 milhões de 

reais que seriam destinados a construção de uma ETE –Estação de Tratamento 

de Esgoto , seria um projeto de suma importância para a  melhoria dos serviço 

de saneamento básico da nossa  cidade visto  que  os dejetos são jogados 

diretamente no nosso Rio são Francisco  sem nenhum tipo de tratamento 

ocasionando além da poluição  o assoreamento .



Hummm ! Bem 

lembrado ....
Tá vendo como a 
participação faz a 

diferença !!!



Se Você quiser saber mais sobre como que 

ocorreu a formação e atuação dos 

sanguessugas de Januária  assista ao 

documentário “ Velha Januária ”. Disponível 

no link  YouTubewww.youtube.com/watch ?

v=EmPa092Ih2c7
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 Assajan – Associação de Moradores 
de Januária ( MG) 
-fhcoliva@gmail.com

 

 CGU MG /Avenida Afonso Pena 
,n°1316- 9° Andar – Sala921-ala B 
.Edifício Ministério da fazenda 
30.130003 – Belo Horizonte 
.Telefones ( 31 )3218-6920 ou (31 )
3218 – 6927 / e-mail : 
cgumg@cgu.gov.br

 

 Câmara Municipal de Januária (38) 
3621-1706; Rua Prof. Manoel 
Ambrósio, 329 – Centro.

 

 Prefeitura Municipal de Januária - 
Praça Arthur Bernardes, 21; (38) 
3621-2656. 

 

 Secretaria de Tributos - 3621-2656 

  

 Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social de 
Januária/MG (38) 3621-1852
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