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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar o princípio da Supremacia do Interesse Público na
execução dos atos administrativos, relacionando o referido princípio tido com pedra de toque
do direito administrativo, com esse importante instrumento de participação social que é o
Conselho, seja no aspecto consultivo ou deliberativo. Tendo como objeto de estudo o
Município de Cachoeirinha. Neste sentido pretende-se através de pesquisa bibliográfica e
documental analisar a atuação do Conselho Municipal de Transporte Urbano (CMTU) em
especial no ano de 2015 período em que o Município atingiu o ranking entre as cidades com
maior tarifa de transporte coletivo urbano do Estado do Rio Grande do Sul. O resultado da
análise possibilitou identificar que os atos praticados pelo CMTU apresentaram vícios de
ordem formal que contrariam o princípio da Supremacia do Interesse Público e a finalidade do
Conselho.
Palavras-chave: Conselho Municipal de Transporte de Cachoeirinha. Atos Administrativos.
Supremacia do Interesse Público.
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the principle of Supremacy of Public Interest in the
execution of the administrative acts, relating the said principle with the touchstone of
administrative law, with this important instrument of social participation that is the Council,
advisory or deliberative aspect. Having as object of study the Municipality of Cachoeirinha.
In this sense, it is intended through bibliographical and documentary research to analyze the
performance of the Municipal Urban Transport Council (CMTU), especially in the year 2015,
when the Municipality reached the ranking among the cities with the highest urban collective
transportation tariff in the State of Rio Grande do Sul. The result of the analysis made it
possible to identify that the acts practiced by the CMTU presented formal defects contrary to
the principle of Public Interest Supremacy and the purpose of the Council.
Keywords: Municipal Council of Transportation of Cachoeirinha. Administrative Acts.
Supremacy of the Public Interest

3

1 INTRODUÇÃO

O referido trabalho tem como objetivo examinar inicialmente o princípio da
Supremacia do Interesse Público, princípio esse implícito na Constituição Federal, tão
importante que é considerado pedra de toque do regime jurídico administrativo presente na
Administração Pública e nos seus atos praticados.
A ausência de previsão explicita do Princípio da Supremacia do Interesse Público gera
acalorados debates a respeito da sua real existência por ter preponderância sobre o Interesse
Particular, esse Princípio permitiria o exercício arbitrário do Estado colocando o particular em
condição extremamente frágil frente à Administração Pública o que em última análise
fragiliza o Estado Democrático de Direito possibilitando questionar a existência desse
Princípio como é sustentado.
Contrario Sensu a corrente majoritária sustenta que incumbi à Administração Pública
primar pelo Interesse Público e não pelo Interesse Particular, aduzem que seria esse Princípio
o fundamento constitucional capaz de dar legitimidade as prerrogativas do Estado, defende,
contudo, que deve haver respeito aos direitos protegidos pelo ordenamento jurídico e aos atos
administrativos desproporcionais.
Os Conselhos de políticas públicas surgem como instâncias de participação popular, a
fim de fiscalizar, deliberar e acompanhar as ações praticadas pela Administração Pública, com
o papel de representar a Sociedade Civil. Por mais que a Administração Pública exista para
atendimento do bem comum, muitas vezes, esse objetivo não é o prioritário dentro das
gestões, daí a importância da Sociedade Civil, atingida diretamente pelas atitudes da
Administração Pública acompanhar e fiscalizar as atividades daqueles legitimados para
“Governar” em prol da sociedade.
Em razão disso, que a abordagem deste trabalho, se dará a respeito da atuação dos
Conselhos Municipais, em especial o Conselho Municipal de Transporte Urbano de
Cachoeirinha (CMTU), o objetivo é examinar a atuação do colegiado nas proposições que
envolvem o papel do CMTU em especial no aumento da tarifa de ônibus, uma vez que o
Conselho atua no Interesse da Sociedade; não se pretende com essa análise fragilizar a
atuação do Conselho, mas sim contribuir para a melhoria nas ações.
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2 VISÃO HISTÓRICA DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Como o tema estudado trata de regras que regulam a atuação do Estado faz-se
necessário uma abordagem a respeito do surgimento do Direito Administrativo e
respectivamente a gênese do princípio da Supremacia do Interesse Público.
O Direito Administrativo tem origem na França por meio da Lei de 28 pluvioso do
Ano VIII (1800) pós Revolução Francesa, com os ideais in voga, a burguesia, então
emergente, vitoriosa na Revolução, projetou construir garantias institucionais, necessárias a
segurança jurídica (ARAGÃO, 2013). Essa classe se insurge contra o excesso de autonomia
exercida pelo Poder Judiciário, e a convicção da tripartição dos poderes ganha força, nesse
sentido se o Poder Judiciário controlasse os atos administrativos haveria invasão de
competência.

O receio de que persistisse agindo de tal modo e perturbasse os rumos da Revolução,
já em 1790 – ou seja, um ano depois da Revolução -, com a lei de 16-24 de agosto,
foi estabelecido que: “As funções judiciárias são distintas e permanecerão sempre
separadas das funções administrativas; os juízes não poderão, sob pena de crime
funcional [forfaiture1] perturbar seja de que maneira for as operações dos
administrativos, nem citar perante si os administradores em razão de suas funções.”
(Título III, art.13). (MELLO, 2011, p. 40).

Contudo, há uma gama de doutrinadores, dentre eles Binenbojm (2008) que possui
entendimento acerca da origem Direito Administrativo, da subordinação do Estado à vontade
heterônoma do legislador.
Entretanto, verifica-se que é graças ao Conselho de Estado Francês responsável pela
elaboração jurisprudencial que se construiu o Direito Administrativo. Inicialmente o Conselho
de Estado era um órgão de natureza consultiva, em última instância em matéria recursal, ou
seja, sem poder deliberativo.
Na prática, porém, este limitava-se a acolher a proposta elaborada, homologando-a.
Entretanto, como, de direito, podia decidir de modo diverso, o período em questão ficou
conhecido como o da “Justiça Retida2”.
Em 1873 a partir do caso Blanco3 o Conselho do Estado através de uma posição
inédita coloca sobre o Estado a Responsabilidade Civil em termos publicísticos, fato este que
1

“Assim se denomina todo crime cometido por um funcionário no exercício de suas funções” (Dictionnaire de
Droit Public et Administratif – par Alban Le Rat de Magnitot et Huard – Delamare, Avocats à la Cour Royale de
Paris, t. I, Paris, Joubert Libraire – Éditeur, 1836, p.609§2) (MELLO, 2011, p. 40).
2
“Justiça Retida2” pois estaria retida em suas mãos a possibilidade de alterar o que fosse decidido pelo Conselho
de Estado. (MELLO, 2011, p. 41).
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gerou conflito entre o Conselho do Estado e a Corte de Cassação. Neste caso cabia ao
Conselho de Davi dirimir esse conflito; na ocasião o Conselho decidiu que o Conselho do
Estado era competente para decidir a controvérsia, assim como transformar em público, uma
vez que o Estado era parte na relação jurídica.
Com essa decisão de buscar alternativas diferentes daquelas que derivavam da
aplicação do Direito Civil comum, produzido pelo Poder Legislativo afasta o Direito
Administrativo dos ideais de legalidade, separação dos poderes e sistema dos freios e
contrapesos, carreados pelo Estado de Direito, afastando conceitos que para muitos caminham
atrelados.
Na visão de Di Pietro (2017, p. 11):
Daí a contribuição do Conselho do Estado para elaboração de princípios
informativos do Direito Administrativo, ainda hoje vigentes em vários sistemas: o da
responsabilidade civil da Administração, o da alteração unilateral dos contratos
administrativos, os concernentes ao regime jurídico especial dos bens do domínio
público, a teoria da nulidade dos atos administrativos. Afora a contribuição do
Conselho de Estado, que não se limitou às origens do Direito Administrativo, pois se
perpetuou nas sucessivas interpretações de leis e regulamentos administrativos,
mediante princípios publicísticos, o direito francês também se coloca entre os
pioneiros no campo da elaboração da doutrinária do Direito Administrativo.

Nota-se que a delegação da jurisdição administrativa a um órgão do próprio Poder
Executivo era um mecanismo para evitar a invasão de competências administrativas e a
usurpação da função do administrador pelo Estado-juiz. Ficava claro que, em verdade, essa
competência estabelecida denotava uma prevenção que os dirigentes detinham em face do
Poder Judiciário. Invocando o princípio da separação dos poderes, nota-se que a
Administração Pública acabava por utilizá-lo às avessas, atentando contra uma decorrência
essencial desse princípio, qual seja, o sistema de freios e contrapesos.
A visão histórica da formação do Direito Administrativo presta-se, portanto, à
compreensão da concepção desse ramo jurídico e das prerrogativas da Administração Pública
que até hoje perduram em alguns ordenamentos jurídicos. Em especial no Brasil, há inúmeros
resquícios dessa normatividade pretérita, o que se demonstra, dentre outras categorias, pelo
princípio da Supremacia e pela Indisponibilidade do Interesse Público e sua preponderância
em detrimento do particular.
3

Blanco (arrêt Blanco). Nesse caso, datado de 1873, uma criança de cinco anos, Agnes Blanco, havia sido
atropelada por uma vagonete pertencente à Companhia Nacional de Manufatura de Fumo. O Tribunal de
Conflitos, ao apreciar uma espécie de conflito negativo de competência entre o Conselho de Estado e a Corte de
Cassação, responsáveis, respectivamente, pela jurisdição administrativa e pela jurisdição comum, fixou a
competência do Conselho de Estado para o julgamento da causa, tendo em vista a presença do serviço público
naquele caso e a necessidade de aplicação de regras publicísticas, diferenciadas daquelas aplicáveis aos
particulares. (OLIVEIRA, 2017, p. 72).
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3 SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

A doutrina contemporânea do Direito Administrativo afirma que a Supremacia do
Interesse Público consiste em um princípio implícito, ou seja, não tem previsão expressa na
Constituição Federal sendo decorrência das instituições adotadas no Brasil.
Ao discorrer sobre interesse público Mello (2009, p.59) salienta que:
Ao pensar em interesse público, pensa-se habitualmente, em uma categoria
contraposta à de interesse privado, individual, acerta-se ao dizer que se constitui no
interesse do todo, ou seja, do próprio conjunto social, assim acerta-se também em
sublinhar que não se confunde com a somatória dos interesses individuais.

Já Gabardo (2017, p.103) faz a seguinte afirmação a respeito do referido princípio:
O princípio ora em foco trata da supremacia do “interesse” público sobre o
“interesse” privado e não do “direito” público sobre o “direito” privado, ou mesmo
do “interesse público” sobre o “direito subjetivo privado”. Portanto, o princípio não
trata de direitos, mas sim de interesses, a partir de uma alocação do público em
situação de preferência normativa e axiológica em face ao particular.

Em verdade, os interesses da coletividade muitas vezes se contrapõem aos interesses
particulares, por exemplo, a desapropriação de um terreno particular para a construção de uma
rodovia, embora exista a possibilidade de indenização não cabe ao particular a opção de
permanecer na propriedade ou não.
Por outro lado, a Constituição também permite que em determinadas situações, o
interesse privado se sobreponha ao interesse público, exemplifica-se através da preferência do
sigilo da correspondência, em face do Interesse Público no combate ao crime (art.5, XII,2ª
parte).
Outra divergência acerca do tema existente reside acerca da Supremacia do Interesse
Público ser considerado princípio ou não.
Mello (2012) escreve em sua obra que “princípio é pois, por definição, mandamento
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas (...) Acrescenta o autor, eis porque “violar um princípio é muito mais grave
que transgredir uma norma. ”
De outro lado, Aragão (2013) em sua obra destaca dentre outros autores Humberto
Ávila que colocam em xeque a existência desse princípio. Na visão de Ávila “não há
prevalência a priori do Interesse Público sobre os Particulares, até porque são múltiplos
interesses públicos como privados, entrando em conflitos positivos e negativos”.
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Mesmo que a Supremacia do Interesse Público não guarde contornos perfeitamente
ajustáveis à noção de princípio, entendemos a relevância do estudo porquanto se entende que
a supremacia é absoluta, mas o interesse público será aferido de acordo com a ponderação de
valores feita no caso concreto, o que usualmente ocorre com os princípios.
A ponderação de valores deve ocorrer apoiado na razoabilidade das ações, de modo,
que não ocorra exageros, pois boa parte do comportamento administrativo existente na prática
da sociedade brasileira até os presentes dias, em que os indivíduos possuem pouca ou
nenhuma influência na tomada de decisões administrativas, e o interesse público é encontrado
pelos administradores públicos nos critérios opacos ou não conhecidos pelo público, gerando
decisões administrativas e legislativas questionáveis como é o caso da Lei Complementar
nº832/2018 editada pela Prefeitura de Porto Alegre conhecida como a Lei Antivandalismo em
especial ao previsto que traz as seguintes vedações: (...) no art.13, IX – embaraçar ou impedir,
por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos (...) de
acordo com o novo texto para que haja a livre manifestação solicitar autorização a Prefeitura
informando: (...) I – a localização e o horário de sua realização sejam aprovados pelo
Município de Porto Alegre; II – as limitações de trânsito em via pública definidas pelo
Município de Porto Alegre sejam cumpridas.
Talvez a intenção do legislador fosse instituir regras que

facilitassem

o

interesse

coletivo, contudo, acabou restringindo o Direito de Manifestação previsto no art.5, XVI que é
um direito constitucional de manifestação.

4 O INTERESSE PÚBLICO E OS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NO PROCESSO DEMOCRÁTICO

Com o advento da Constituição Federal de 1988 que além de garantir que todo o Poder
emana do Povo em seu art.1º a carta magna, nessas palavras o legislador confirma que o povo
tem influência direta no exercício representativo, possibilitando que o mesmo seja membro
efetivo do Controle Social. Na visão de Mitidiero et al. (2017) a Constituição acabou
adotando uma feição particularmente reforçada mediante a ampliação dos espaços da assim
chamada democracia participativa no texto constitucional, assegurando-lhes, ademais, a
condição de direitos políticos fundamentais. Da mesma forma como explica Carrion (1997,
p.83/84), ao afirmar que "quando se fala em controle social da administração pública,
procura-se sugerir a ideia de um controle ao mesmo tempo político e social. Não apenas um
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controle de legalidade, mas principalmente um controle de mérito, de eficácia, de
conveniência e de oportunidade do ato administrativo."
Além da previsão no art. 1º a Constituição Federal ao longo do seu texto estabeleceu
vários Instrumentos de Participação Social, que têm o objetivo de introduzir a sociedade civil
nas discussões que precedem a tomada de decisão dos Governos. Esses instrumentos têm
diversas origens e aplicações, podendo ser observadas em todas as esferas governamentais,
basta que haja previsão legal para isso, estando em conformidade com o princípio da
legalidade que rege a Administração Pública brasileira prevista no caput do art. 37 da
Constituição Federal de 1988.
Não há sobreposição em grau de importância entre os mecanismos, cada um tem a sua
origem relacionada ao contexto do seu surgimento e suas aplicabilidades são distintas sendo
relacionados ao fim que se pretende chegar com a participação da sociedade, dentro os
instrumentos de participação podemos destacar: Ouvidorias, as Audiências Públicas, a
Iniciativa Popular, os Plebiscitos e Referendos e os Conselhos de Políticas Públicas.

4.1 Ouvidorias

A Ouvidoria é um instrumento de participação bem efetivo na Administração Pública,
tem como finalidade ser a primeira instância de manifestação da Sociedade Civil frente à
Administração Pública na busca pela solução das suas demandas. As ouvidorias têm o papel
de encaminhar e solucionar as demandas e está prevista no inciso I, §3º do art. 37 da CF, in
verbis:

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998). I - as reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário
e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços.

Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal nº13460/2017 que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração
pública. A ouvidoria deve ter uma postura de melhoria e correção dos processos da
instituição. A ideia de ouvidoria pública visa a transformação da cultura da reclamação na da
cooperação e da participação. A sua atribuição é de indução à mudança, reparação de danos, o
acesso à Administração Pública e promoção da democracia.
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4.2 Audiências públicas

As audiências públicas são formas de participação popular que tem como finalidade
permitir que a Sociedade Civil tenha conhecimento de matérias que estão sendo pautadas e
deliberadas pela Administração Pública, nestas sessões, a autoridade competente compartilha os
projetos com os cidadãos que venham a sofrer os reflexos das decisões a serem tomadas.
Com este processo a população pode ter acesso ao planejamento da Administração
Pública, podendo se manifestar quando julgar pertinente, antes que ocorram os atos
administrativos.

As opiniões manifestadas em audiência pública não tem caráter deliberativo,

mas consultivo, todavia a administração deve analisá-las quando da tomada de decisões.

A audiência Pública na visão de Moreira Neto (1992, p.129) como:

Um instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a grupos sociais
determinados, visando à legitimidade da ação administrativa, formalmente
disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor tendências, preferências e
opções que possam conduzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação
consensual.

Como gênero de participação popular a audiência pública constitui-se em importante
vertente de prática democrática, tomada em sua plena concepção doutrinária, que é a
possibilidade de acesso e exercício do poder. Ela permite um enorme meio de obtenção de
informações, que capacitam o cidadão para uma participação de resultados, seja através da
legitimação dos atos compartilhados com a administração, seja através de uma constante
negociação democrática.
Neste sentido, as audiências públicas têm como objetivo colher sugestões, ideias,
propostas de cidadãos interessados, que servirão de base para aprimorar a qualidade dos
investimentos do Poder Executivo.
De acordo com a legislação federal a Audiência Pública deve ocorrer em processos
licitatórios quando o valor estimado for superior a 100 vezes ao limite previsto no art. 23,
inciso I, alínea "c" da lei federal nº8666/93, qual seja, 150 milhões; na demonstração e
avaliação do cumprimento de metas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme
previsto no art.9º, §4º; na elaboração do plano diretor da cidade.
A ausência de divulgação prévia da audiência pública e em tempo razoável, a
existência de local apropriado e a restrição ao número de participantes são elementos que
podem invalidar a audiência pública e todos os atos praticados.
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4.3 Iniciativa popular

A Iniciativa Popular é um instrumento de participação popular em que o povo
participa do processo de elaboração das leis, ordinárias e complementares. Esse dispositivo
está previsto inicialmente no art. 14 da Constituição Federal que define as formas de exercício
da soberania popular.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.

Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal nº9709/98, conforme o art. 13. “A
iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”
Verifica-se que embora seja um instrumento de participação popular, a
regulamentação do dispositivo por meio de lei federal, tratou de criar embaraços para a
população encaminhar projetos ao Poder Legislativo; já que faz-se necessário atualmente mais
de 1 milhão de assinaturas para que se atinja 1% do eleitorado nacional, mesmo assim não há
garantia de efetividade já que o projeto ainda tramitará no Congresso Nacional deverá ser
discutido por parlamentares e submetido a votação nas duas casas legislativas podendo ser
aprovando ou rejeitado.

4.4 Plebiscito e referendo

O plebiscito consiste em uma consulta pública prévia em que a população decide
questões de ordem política ou institucional não necessariamente de ordem normativa, ela
antecede a tomada de decisão por parte do Poder Público.
O referendo é uma consulta posterior para a aprovação de normas legais ou
constitucionais relacionadas ao interesse público, o referendo ocorre após o processo
legislativo, ou seja, após a aprovação da lei o projeto normativo é submetido à população para
aprovação ou rejeição. A competência para a realização de um referendo é do Congresso
Nacional, podendo o teor da consulta ser a totalidade do texto legal ou apenas algum trecho.
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A previsão constitucional desse instrumento consta no art. 14 da CF e a previsão
infraconstitucional está amparada na Lei Federal nº9709/98, o art.2º do referido diploma legal
traz o conceito de ambos institutos.
Art. 2o Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou
administrativa.
§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou
administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.
§ 2o O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo,
cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Na história do Brasil, desde a Constituição de 1988, foi realizado somente um
plebiscito de caráter nacional, nesta oportunidade a população brasileira escolheu a forma e o
sistema de governo do país, na oportunidade ficou decido que o país teria um governo
republicano presidencialista, a outra opção era monarquia e parlamentarista.
O referendo ocorreu em 2005 quando a população foi consultada sobre a Lei
nº10.826/2003 conhecida como estatuto do desarmamento, na ocasião a população se
manifestou sobre a comercialização ou proibição de armas de fogo em todo território
nacional.
A regulamentação desses dois instrumentos de participação criou grande expectativa
quando da promulgação da Lei nº9.709/98, contudo, a legislação se mostrou com grandes
lacunas; além disso foi bastante tímida no que diz respeito a ampliação do exercício da
soberania popular vez que não regulou importantes assuntos relacionados à viabilidade da
democracia no País, verifica-se que a legislação é cópia das disposições constitucionais sem
maiores acréscimos.
4.5 Conselho de Políticas Públicas
Os Conselhos de Políticas Públicas são mecanismos de participação da Sociedade, ele
é fruto da Constituição Federal de 1988. Esses órgãos têm grande importância na construção
de políticas públicas e se tornaram um canal de acesso, onde a Sociedade Civil é chamada a
contribuir na gestão de políticas públicas. Para a autora Maria da Glória Gohn, os conselhos:
São agentes de inovação e espaço de negociação dos conflitos. Entretanto, há uma
longa história e um acirrado debate na trajetória dos conselhos envolvendo questões
relacionadas com participação, formas de governo e representatividade, natureza da
esfera pública, divisão de poder local, regional, nacional e global, além de temas
mais abrangentes que configuram o cenário em que os conselhos de desenvolvem,
como o próprio sistema da democracia e os condicionantes políticos econômicos que
influenciam as gestões públicas. (GOHN, 2003, p. 7).
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Nesses colegiados os representantes da sociedade civil articulam junto aos membros
do poder público medidas que visam atender o bem comum. Os Conselhos geralmente
encontram-se vinculados a uma área especifica, como exemplo, podemos citar o Conselho
Estadual de Saúde que é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, ou Conselho Municipal
de Educação de Cachoeirinha órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
“A Constituição Federal teve papel importante nessa nova disposição dos Conselhos já
que conferiu maior legitimidade na fiscalização dos atos dos órgãos responsáveis pela
execução de políticas públicas.” (BARBOSA; CUNHA, 2018, p. 16). Os Conselhos
apresentam-se como peças centrais no processo de reestruturação das políticas, atuando como
“ponte” de interação entre o governo e a sociedade civil, na gestão de políticas públicas ou
programas. Eles possuem autonomia normativa e são legitimados pelos novos princípios
constitucionais da participação e da descentralização político-administrativa. “Tornaram-se
referência, pois alguns deles foram definidos pela Constituição de 1988 como obrigatórios,
em vários âmbitos de definição das políticas são indispensáveis para aprovação de contas e
repasse de recursos federais para Estados e Município.” (BARBOSA; CUNHA, 2018, p. 16),
como são os casos dos conselhos de saúde e educação. Nas outras áreas a maioria dos
conselhos tem atribuições meramente consultivas pouco deliberativas.
Quanto à regulamentação os conselhos são criados por lei especifica e regidos por
regulamentos internos elaborados e aprovados no próprio conselho.
Em seu surgimento os conselhos detinham competências fiscalizadoras, Matos (2007)
destaca que inicialmente o processo concentrou-se na questão dos conselhos, priorizando no
debate a dicotomia do caráter que deveriam ter: consultivo para ouvir a população ou
normativo/representativo, com poder decisão.
Falando especificamente do Conselho Municipal de Transportes verificamos que com
o advento da Lei Federal n. 12.587/2012 foi instituído a Política Nacional de Mobilidade
Urbana que, do mesmo modo como outras legislações e políticas do período, também trouxe
em seu bojo a concepção da participação e do controle social, guiada pelos princípios da
gestão democrática, previsto no art. 15º da referida lei. Além de assegurar os direitos dos
usuários, a legislação também previu instrumentos para a participação, vejamos:

Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação
da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes
instrumentos:
I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da
sociedade civil e dos operadores dos serviços;
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II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;
III - audiências e consultas públicas; e
IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos
cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas. (BRASIL, 2012).

Neste Sentido, o tema relacionado ao controle social vai ao encontro, ao menos
legalmente, com as pautas de mobilidade urbana, inserindo aí a problemática do aumento da
tarifa do transporte público, restando-nos analisar como se deu este processo de
institucionalização participativa no município de Cachoeirinha.

5 O INTERESSE PÚBLICO E A ANÁLISE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO

Antes de adentrar na análise efetiva dos atos do Conselho Municipal de Transporte
Urbano de Cachoeirinha (CMTU), é importante fazer alguns comentários a respeito da não
disponibilização de todos os documentos solicitados para análise mais efetiva dos atos do
conselho. Até o fechamento deste artigo (maio de 2018) não haviam sido disponibilizadas
informações sobre a planilha de cálculo que embasaram o aumento das tarifas concedido no
ano de 2015, objeto de requerimento4 com base na Lei nº12527/2011 Lei de Acesso à
Informação. Da solicitação realizada só foram disponibilizadas as atas do CMTU.
Neste sentido destaca-se o princípio da publicidade que determina a divulgação dos
atos administrativos, garantindo o conhecimento das ações aos cidadãos, ratificando o
disposto também no art. 5º, inciso XXXIII, e art. 37, §3º, inciso II do texto constitucional.
Imagina-se que sendo os interesses públicos elementos indisponíveis e de interesse da
coletividade, cabe a obrigação da administração quanto a exibição pública de seus atos.
(MELLO, 2003).
A presença deste documento que é fundamental para justificar a concessão dos
aumentos é um indicativo bastante desanimador: ora, se nem os documentos que embasaram o
voto dos conselheiros foi localizado o que dirá das ações.
O ponto de verificação será com base na legislação municipal que regulamenta os atos
do Conselho e nas atas produzidas pelo colegiado no ano de 2015 que representam as ações

4

Solicitação realizada no site http://sistemas.cachoeirinha.rs.gov.br/sic/. Registrada em 06/04/2017 - 13h21min.
Assunto: Atas e Planilhas do CMTU Mensagem: A fim de subsidiar trabalho acadêmico, solicito cópia das atas
registradas em 2015 pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano, bem como, planilha de custos entregue
pelas empresas de ônibus para requerer o aumento das passagens nesse mesmo ano.
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do mesmo; a partir dessa documentação pretende-se concluir se os atos do CMTU atingiram o
objetivo pelo qual este fora instituído, e se esses atos foram ao encontro do interesse público.
Isso não significa que os Conselheiros devam em nome do Interesse Público prejudicar
o particular, não é essa conclusão que se busca; mas sim analisar se os atos produzidos
respeitaram a legislação e a finalidade do Conselho. Isto porque caso não tenham sido, podem
redundar em prejuízo para a população e consequentemente para o interesse público.
Importante referir que não se duvida que a atuação dos conselheiros seja pautada na
ética e na responsabilidade. Mesmo assim, conforme leciona Mello (2009) existe a
necessidade de motivação do ato administrativo, que consiste na exposição dos fatos e dos
fundamentos jurídicos e da relação de pertinência lógica entre eles.
A participação dos Conselhos Municipais em Cachoeirinha foi prevista inicialmente
na Lei Orgânica do Município, conforme dispõe art. 58:

Art. 58 O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito auxiliado pelos
Secretários Municipais, e os responsáveis pela administração direta e indireta.
Parágrafo único. É assegurada a participação popular nas decisões do Poder
Executivo, através dos Conselhos Municipais e outras formas de participações
previstas nesta Lei Orgânica. (grifo nosso)

No art. 133 do mesmo diploma a legislação especifica quem são os conselhos
municipais para fins dessa lei e a importância dos conselhos na gestão pública. No caso de
Cachoeirinha, a LOM indica que:

A SEÇÃO II
A AÇÃO COMUNITÁRIA
Art. 133. Os Conselhos Municipais são aqueles criados por lei específica.
§ 1º Os Conselhos Municipais terão poderes especificados em lei.
§ 2º Lei regulamentará a constituição, organização e funcionamento aos referidos
Conselhos, ficando assegurado, salvo Lei maior que o impeça:
I - participação paritária da sociedade civil organizada;
II - participação da categoria profissional;
III - (inciso revogado pela Emenda LOM nº 01/14, de 02/09/2014)
IV - participação do Poder Executivo;
§ 3º Aos Conselhos Municipais serão franqueados os acessos a toda documentação e
informação sobre qualquer ato, fato ou projeto da Administração Pública Municipal.

O Conselho Municipal de Transporte foi criado pela Lei municipal nº1256/92:

Art. 1.º Fica instituído, a partir da data da vigência desta Lei, no âmbito deste
Município, o Conselho Municipal de Transporte Urbano (CMTU), órgão colegiado,
constituído por 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) suplentes, nomeados pelo
Prefeito Municipal, para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos. (grifo nosso).
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Além de executar funções de fiscalização normativa e deliberativa que assegurem o
correto funcionamento do sistema de transporte público de passageiros, a legislação
estabelece como competência especifica do Conselho, as que seguem:

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Transporte Urbano especificamente:
I – Emitir parecer sobre:
a) qualidade dos serviços prestados pelas Transportadoras aos usuários;
b) fixação e revisão de tarifas;
c) os pedidos de licença, autorização ou permissão para operação de novas linhas
e/ou itinerários de ônibus, táxis, lotações e escolares.
II – a) cassação de licenças, autorização e permissões;
b) alteração de itinerário;
c) qualquer assunto referente a transporte coletivo de passageiros e, das suas
decisões, serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para sua homologação.

De acordo com o referido diploma a natureza do CMTU é consultiva, haja vista que as
deliberações tomadas pelo colegiado, deverão ser encaminhadas "ad referendum" do Prefeito
Municipal.

Por essa legislação

a composição do Conselho ocorre da seguinte forma: a) 4

representantes da comunidade, sendo 3 indicados por associações de moradores, através da
União das Associações de Moradores de Cachoeirinha (UAMC) e 1 indicado pelo Conselho
Geral de Clubes de Mães; b) 1 representante do Legislativo Municipal, escolhido entre seus
pares; c) 2 representantes do Executivo Municipal, sendo um deles funcionário da
Coordenadoria Municipal de Transportes, de reconhecida competência na área de transporte
público de passageiros; d) 1 representante da (s) empresa(s) operadora(s); e) 1 representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cachoeirinha.
Conforme se depreende do art.1º da Lei municipal nº1256/92 o CMTU embora
mantenham uma composição paritária os membros são todos nomeados pelo Prefeito
Municipal, isso demonstra que embora as entidades tenham a prerrogativa de indicar os
membros, essa participação é restrita e não se mostra eficaz, vez que, se o indicado não é do
agrado do executivo, essa nomeação pode ser suspensa.
O regimento interno do CMTU está regulamentado através do Decreto municipal
nº2049/98, no qual estabelece a composição e as competências dos membros diretivos do
conselho e o funcionamento dos trabalhos.
Sobre a composição dos membros a Lei Municipal º1256/92 determina que a vigência
do mandato de conselheiro será por um período de 02 anos, podendo os membros serem
reconduzidos, no entanto, verificamos que no período de 2008 a 2012 não houve alteração na
composição dos membros, nem mesmo decreto municipal reconduzindo ao posto de
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conselheiro, fato este que possibilitaria a invalidação dos atos praticados pelo colegiado, uma
vez que a legislação não foi respeitada.
Outro ponto observado diz respeito a alternância dos membros do CMTU, verificamos
que no mesmo período de 2008 a 2012 houve alternância somente no representante da
Secretaria Municipal de Transporte, por ocasião da troca de Secretário da pasta.
A ausência de rotatividade dos membros, compromete sobremaneira a participação
efetiva da população na formulação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas
voltadas ao transporte e mobilidade urbana, uma vez que são as mesmas pessoas que
deliberam sobre essas questões no Município.
Quanto ao papel do CMTU observamos que embora as funções estejam explicitadas
em lei e confirmadas nos regimentos, na prática, verificamos que o papel do Conselho é
eminentemente consultivo, pouco deliberativo e fiscalizador. Na visão de Borja (2000) citado
por Gohn (2002, p. 13): “O papel do conselho ocorre de duas maneiras: o de articulação da
sociedade civil na discussão de estratégias de gestão pública, de uma forma geral, e, em
particular, na formulação de políticas públicas.”
Conforme previsto no regimento interno a periodicidade das reuniões são mensais
sempre as últimas quintas feiras de cada mês conforme previsto artigo 9º do decreto
municipal nº2049/98, contudo, na prática o Conselho se reuniu apenas em quatro ocasiões
durante o ano de 2015, a saber: 23/04; 05/06; 24/11; 23/12 a ausência de efetividade do
Conselho é um aspectos preocupantes. Segundo Cunha (2004) o funcionamento do conselho
“[...] é baseado em reuniões ordinárias mensais abertas e públicas, podendo ocorrer algumas
extraordinárias em que os conselhos têm direito a voz e voto e os demais participantes têm
direito a voz [...]” (CUNHA, 2004, p. 6).
Dessa forma, faz-se necessário a promoção de reuniões mensais a fim de que sejam
discutidos assuntos voltados às políticas de mobilidade urbana, permitindo que os
conselheiros possam debater e propor decisões, já que essa é uma das funções do CMTU, para
Calderon (2000), cabe aos conselhos participar da formulação de políticas públicas, da
definição dos objetivos e prioridades do governo municipal, da estruturação de meios para
atingi-los, do controle e avaliação do processo.
Em relação à atuação, os registros demonstram que os conselheiros não conhecem
suas funções definidas pela legislação, razão pela qual as competências previstas na Lei
Municipal nº1256/92 não tem se efetivado na prática. Já que uma das competências do CMTU
é auxiliar na formulação de políticas, levando propostas dos usuários e prestadores de
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serviços, no entanto, observa-se que na maioria dos encontros o conselho só discutiu o que foi
proposto pelo Município.
Nas quatro atas registradas (“diga se de passagem sem numeração”) no ano de 2015,
verifica-se que os assuntos pautados são demandas dos permissionários e do Executivo sobre
o aumento da tarifa de ônibus, micro ônibus e táxis, além de suspensão de linhas de ônibus,
temas os quais, a legislação exige que o conselho se manifeste através de parecer.
O fato de o CMTU estar pautando apenas demandas encaminhadas pela própria
Administração Pública, pode levar a conclusão de que os conselheiros apenas ratificam o que
é proposto pelo Poder Público e que o Conselho funciona somente para carimbar as demandas
da Administração Pública, não observamos, ao menos nos registros as ações que foram
apresentadas à comunidade e os programas que são desenvolvidos no Município no âmbito da
mobilidade urbana.
Se o objetivo é contribuir na formulação de políticas, deveriam os usuários e
prestadores levar propostas e não somente discutir o que é proposto pelo Município. Além
disso, se o intuito é fiscalizar as informações da administração pública são essenciais, afinal
fiscaliza-se o que ela desenvolve, por outro seriam interessantes ouvir os usuários a respeito
da qualidade do transporte público municipal.
Claro que as demandas encaminhadas pela Administração Pública e Permissionária
são essenciais, entretanto, as análises das pautas demonstram o distanciamento do CMTU
com sua função no exercício da cidadania.
Por isso é necessário que os representantes da sociedade civil ao pleitearem
participarem do Conselho possuam algum conhecimento especifico a respeito da política
pública que o conselho está vinculada e sobre o papel do Conselho, para que estes possam de
fato propor ações.
Há ausência de qualificação e conhecimento dos Conselheiros em especial os
representantes da sociedade civil, compromete o desenvolvimento e a elaboração da política
pública a qual estão vinculados.

6 O PAPEL DO CONSELHO NO AUMENTO DAS TARIFAS DE ÔNIBUS

Além de examinar a atuação do Conselho no que diz respeito as funções ordinárias, a
pesquisa buscou observar a atuação do CMTU frente ao aumento da tarifa de ônibus, uma das
principais demandas, é importante lembrar que em 2015 o Município de Cachoeirinha atingiu
uma das maiores tarifas de ônibus entre os municípios do Rio Grande do Sul, ocupando a
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terceira colocação no ranking5 inclusive entre as cidades brasileiras – na sua totalidade - atrás
somente de São Paulo e Rio de Janeiro.
O aumento da tarifa foi pautado na primeira reunião registrada em ata6 pelo conselho
no dia 23 de abril de 2015 podendo ser destacado os seguintes trechos:
“No dia 23 de abril as 16h05 reuniram-se na SMMOB na sala do Secretário de
Mobilidade Urbana o conselho de transportes com os seguintes representantes7: JF,
CO, LV, CC,JS, EK, para tratar da seguinte pauta: solicitação de aumento da tarifa e
retirada de cobradores em algumas linhas de ônibus”
“O secretário JF coloca que não concorda com o aumento da tarifa e que contratou
uma empresa para fazer um estudo da tarifa”.
“O conselheiro JO pede uma resposta sobre o decreto de aumento da tarifa de
passagem que foi dada, pede uma resposta do Prefeito, pois, não concorda que o
conselho responda por isso”.
“O secretário JF coloca para os conselheiros o percentual e o valor do aumento
solicitado pela empresa de R$3,73 e reforça que ainda está esperando o laudo da
empresa contratada para comparar os valores e chamar novamente os conselheiros
para discutir os resultados das pesquisas”.
“O secretário em acordo com os demais conselheiros define o dia 27 de maio de
2015 as 17hs no Gabinete do Prefeito a próxima reunião do conselho municipal de
transportes”. (CMTU, Livro Ata 2015, pág. 28)

Dos trechos inicialmente destacados observa-se que em nenhum momento foi
mencionado o modelo utilizado pela permissionária para a composição do cálculo utilizado
para chegar ao valor de tarifa pretendida, tão pouco não restou demonstrado a preocupação do
Conselho com esses dados que são essenciais para justificar a concessão ou não do reajuste.
Vale lembrar que para a concessão do reajuste devem ser considerados os custos fixos e
custos variáveis, as despesas de custeio pela execução do serviço, os investimentos anuais
realizados para ampliação e melhoria da frota, todos esses dados pormenorizados para a
composição da planilha de custos.
A reunião agendada para o dia 27 de maio conforme registrado na ata anterior não está
inserida nas atas disponibilizadas pelo CMTU, a definição do aumento da tarifa ocorreu em
reunião registrada em ata no dia 05 de junho de 2015 conforme trechos destacados:

5

Disponível em: <http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2015/06/passagem-de-onibus-decachoeirinha-esta-entre-as-mais-caras-do-pais-4779869.html>
6
A Ata mencionada não foi publicada no diário oficial do Município, consta apenas nos registros do Conselho.
7
O nome dos membros do Conselho será identificado apenas pelas iniciais e órgão, empresa ou entidade de
representação: JF - representante da Secretaria de Mobilidade Urbana; CO - representante da Secretaria de
Mobilidade Urbana; LV- representante da STADTBUS Transportes Coletivos; CC - representante da União das
Associações de Moradores de Cachoeirinha; JS - representante do Sindicato do Transporte Rodoviário de
Cachoeirinha; EK - representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
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“Aos 05 dias do mês de junho de 2015 às 08h04 reuniram-se na Secretaria de
Mobilidade Urbana no Gabinete do Secretário o conselho de transporte com os
seguintes representantes8: JF, CO, JS, CC, LV, CC, TR”.
“O secretário JF explica que a empresa entrou com pedido de aumento de passagem
de R$3,73(três reais e setenta e três centavos).”
“O secretário JF coloca para o conselho o estudo que foi feito para decidir o valor do
reajuste da tarifa do município de Cachoeirinha. Após estudos o valor da tarifa do
transporte público de Cachoeirinha, fica proposto o valor de R$3,35(Três reais e
trinta e cinco centavos) com percentual de 13,56%. Secretário JF abre para que os
mesmos discutam sobre o valor do reajuste sugerido”.
“Representantes da empresa, coloca que para ter um equilíbrio e conseguir honrar
com os acordos junto ao sindicato a empresa faz proposta de um reajuste de
R$3,40(três reais e quarenta centavos).”
“Fica definido duas propostas: R$3,35 proposta Governo e R$3,40 proposta da
empresa, esses valores são o do transporte convencional o secretário JF abre para o
conselho a votação. ”
“Representante da empresa abre a votação R$3,40, representante do sindicato
R$3,40, representante do conselho CC, R$3,35 representante JO R$3,35,
representante CC R$3,35, representante CO R$3,35.
“Após a proposta o secretário JF coloca em pauta o reajuste do micro ônibus. A
proposta é aplica o mesmo índice do convencional de 13,56%. Secretário votação:”
“Representante do sindicato TR vota em R$4,55, representante CC vota R$4,50,
representante JO R$4,50, representante CC vota R$4,55, representante LV em
R$4,55, representante CO vota em R$4,55”. (CMTU, Livro Ata 2015, págs. 29 e 30)

Nota-se que os dados mencionados a respeito dos estudos não permitem avaliar se a
adequação do reajustamento está em consonância com realidade do sistema de transporte
público de Cachoeirinha, pois, não apresentam informações básicas pertinentes como, por
exemplo, os valores arrecadados pela tarifa de ônibus, as despesas de custeio pela execução
do serviço, os investimentos anuais realizados para ampliação e melhoria da frota ou ainda as
informações pormenorizadas dos itens que compõem a planilha que estabelece o valor da
tarifa. O Conselho enquanto instância representativa deve pautar seus atos nos princípios
constitucionais da moralidade, legalidade, motivação, transparência, publicidade e não
simplesmente ratificar as informações do executivo e da empresa. Os atos do CMTU
demonstram que o colegiado não tem eficácia nas suas ações, conforme dispõe Teixeira (2000
p. 93):
Existem três requisitos para a eficiência dos conselhos, em sua capacidade de
deliberação: (i) a existência da paridade de condições de acesso à informação, de
capacidade técnico-política dos conselheiros e de disponibilidade de tempo e
recursos físicos, humanos e tecnológicos; (ii) a garantia de que a escolha dos
conselheiros seja democrática e que os mesmos sejam submetidos ao controle e
responsabilização de seus atos; (iii) a necessidade de publicização do conselhos,

8

O nome dos membros do Conselho será identificado apenas pelas iniciais e órgão, empresa ou entidade de
representação: JF - representante da Secretaria de Mobilidade Urbana; CO - representante da Secretaria de
Mobilidade Urbana; JS - representante da União das Associações de Moradores de Cachoeirinha; CC representante da União das Associações de Moradores de Cachoeirinha; LV - representante da STADTBUS
Transportes Coletivos; CC - representante do Conselho Municipal de Clube de Mães de Cachoeirinha; TRrepresentante do Sindicato do Transporte Rodoviário de Cachoeirinha.
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com divulgação de seus atos e importância da esfera pública para a discussão
política de sua pauta.

Ao se posicionar dessa forma sem observar as particularidades para fixar tarifa, o
Conselho cria externalidades negativas e ofende as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/2012, comprometendo as políticas públicas
de mobilidade urbana, especialmente aquelas previstas em seu art. 5º, inciso III, “equidade no
acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo”; e inciso IV, “eficiência, eficácia e
efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano.” e no inciso IX, “eficiência,
eficácia e efetividade na circulação urbana”.
É evidente, na leitura de parte das atas, a falta de transparência na apresentação das
informações necessárias para subsidiar a decisão tomada pelo conselho municipal. Ao que
parece, ninguém sabe de nada, apenas consolidam o valor proposto sem análise alguma.
A ausência de informações fundamentais, não permite avaliar se o reajustamento está
adequado à realidade do sistema de transporte público, evitando em tese a aplicação abusiva
da correção da tarifa.
A simples menção a estudos apresentados com os valores, não atendem à
determinação das regras jurídicas nem tampouco ao Interesse Público. A ausência de
informações a respeito desse Estudo não permite apurar sequer a empresa que realizou esse
trabalho, e a composição dos valores apresentados na tarifa, nem tampouco como se chegou
nessa composição, dada a precariedade das informações.
Registre-se que não está se afirmando que o reajuste é indevido, até porque vivemos
em um país cuja carga tributária não traz consigo serviços públicos a contento, mas, para
aprovar um reajuste é necessário trazer informações que permitam avaliar se os custos do
transporte estão alinhados ao valor real da tarifa municipal.
Quanto à validade do ato verifica-se que a aprovação dos reajustes sem observar os
dados que são essenciais para fundamentar o valor tarifário. Tal fato este pode levar a
anulação do ato, haja vista a forma como foi apresentado o valor da tarifa sem estudo
adequado e justa causa, elementos que contrariam o princípio da motivação das decisões.
A respeito do princípio da motivação, Di Pietro (2008, p. 77) discorre:
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os
fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina
e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que
discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos
discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade
se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária
para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. (grifo nosso)
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Na mesma linha, Mello (2006, p. 382) faz referência a motivação dos atos
administrativos, vejamos:
A motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo
menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes
administrativos não são “donos” da coisa pública, mas simples gestores de interesses
de toda a coletividade, esta, sim, senhora de tais interesses, visto que, nos termos da
Constituição, todo o poder emana do povo.

O que se espera de um ato administrativo tão relevante é que constem no mínimo
documentos que possibilitem justificar o aumento, as informações examinadas e registradas
nas atas são incompatíveis, pois não há motivação para justificar o aumento, mas mero
formalismo. Como já foi visto, apresentar estudo aonde o valor final apurado foi de R$3,35
sem explicar como foi composto esse valor é mero formalismo. Se não bastassem os vícios já
referidos, o mesmo Conselho aprovou o valor de R$4,55 para as tarifas de micro ônibus, sem
examinar de forma didática a composição desses valores.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com intuito de vislumbrar conclusões que possibilitem refletir sobre as informações
obtidas através desta pesquisa, faz-se necessário, uma reflexão a respeito das reais finalidades
dos Conselhos Municipais de Transporte. Segundo informações do IBGE, em 2012 dos 5565
municípios apenas 6,4% desses entes possuíam Conselho Municipal de Transporte, embora a
Constituição Federal de 1988 tenha aberto margem para que a Sociedade Civil tivesse
participação efetiva na elaboração, fiscalização, deliberação e implemento das políticas
públicas os dados mostram que o papel dos Conselhos ainda não é prioridade dentro das
Administrações, mesmo com a relevância do tema.
Com relação ao Conselho Municipal de Transporte Urbano de Cachoeirinha, os dados
examinados demonstram que o Conselho tem pouca efetividade na sua atuação que por vezes
se mostra restrita dada a fragilidade com que foram tratadas informações relevantes para o
Interesse Público, o que denota que os atos do Conselho vão de encontro com a sua
finalidade.
Embora o CMTU tenha papel Consultivo os dados mostram que não houve reversão
das decisões do Conselho por parte da Prefeitura, o que leva a imaginar um modelo de
“formalismo” onde o Conselho Municipal de Transporte apenas respalda as propostas
encaminhadas pelo Executivo, sem expor sua base de dados – por exemplo, os indicadores
formais que compõe a tarifa de ônibus, o que acaba respaldando o agente econômico.
O resultado prático dessa ação para o interesse público é nefasto visto a fragilidade
com que se detecta nesse mecanismo de participação social tão importante como é o
Conselho.
Diante as situações identificadas pode-se concluir que é necessário avançar muito
nesse mecanismo de participação social que é o Conselho Municipal de Transporte Urbano, a
começar pela Legislação que institui o Colegiado, vislumbrando maior independência desse
Conselho. O modelo atual faz com que o Conselho fique subutilizado, uma vez que todos os
atos são submetidos ao Executivo Municipal ad referendum do Prefeito reduzindo o potencial
de participação.
Com relação ao papel de fiscalização, é necessário haver um treinamento dos
Conselheiros, já que as transcrições das atas demonstram que muitos membros não
demonstram ter o conhecimento necessário para a realização das atribuições. Deste modo, as
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atividades realizadas pelo Conselho possam se converter em ações executáveis e possibilitem
uma maior participação da Sociedade Civil na Administração Pública.
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