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A organização do Estado reflete a imagem do país, cheio de contradições e complexidades, é 

traduzido por processos sociais, econômicos e políticos, onde cada Unidade da Federação 

reflete a história de um povo, para o qual ele deve servir. Administrar uma cidade não é nada 

fácil, são muitas pessoas, muitas necessidades e problemas para resolver, sendo de suma 

importância uma boa administração para que não faltem recursos para o funcionamento de 

hospitais, escolas e transportes públicos, etc, ou seja, a gestão pública nos dias atuais é voltada 

para o gerenciamento dos recursos públicos e projetos que visam o bem-estar coletivo. Este 

trabalho volta-se para um estudo da gestão pública, em especial ao Poder Legislativo e suas 

produções parlamentares, dando prioridade aos projetos de indicações, um recurso de 

iniciativa legislativa em âmbito municipal, na qual tem a função de sugerir ou indicar uma 

demanda aos órgãos competentes. Nessa perspectiva, o objetivo geral busca verificar de que 

forma os resultados dos projetos de indicações auxiliam para exigibilidade dos vereadores. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo é de abordagem qualitativa e recorre à 

pesquisa exploratória, com delineamento na pesquisa documental, tratando-se de um estudo 

de caso. Quanto aos instrumentos de coletas de dados, será empregado o recurso da entrevista 

semiestruturada e a ficha de registro de informações. O universo populacional do estudo é 

formado por onze vereadores eleitos no pleito eleitoral de 2016 do município de Castro 

Alves/BA. Pretende-se com o resultado, correlacionar as produções legislativas, em especial 

os projetos de indicações, com as reeleições dos respectivos vereadores, verificando dessa 

maneira se os parlamentares em questão buscam ampliar o seu reconhecimento popular com 

produções legislativas bem elaboradas para garantir a permanência no poder.  
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