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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Wikilegis-ANAC 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE:  

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

(  ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Gabriel Macedo 

(ANAC) 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

gabriel.macedo@anac.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

( x ) Nacional 

( x ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Adaptação da ferramenta Wikilegis* (https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/) 
desenvolvida pelo LabHacker da Câmara dos Deputados para o contexto interno da 
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, nas suas revisões regulatórias/normativas. 
A adaptação da plataforma visou a promoção de um ambiente de discussão ampla - 
interna/na intranet - sobre as alterações dos regulamentos da ANAC, antes não 
disponível aos servidores.  



Com o Wikilegis-ANAC os servidores do órgão passaram a poder comentar cada trecho 
dos regulamentos brasileiros da aviação civil sugerindo melhorias e correções dos seus 
dispositivos. A adoção da ferramenta propõe um processo democrático constante de 
consulta interna sobre a revisão dos regulamentos da agência reguladora. Promove 
também a incorporação de conhecimento dos servidores ao processo de edição 
normativa, uma vez que as contribuições podem ser colhidas a qualquer tempo (online); 
anteriormente os servidores só podiam participar da revisão dos normativos na fase de 
consulta externa do processo, em que pese perceberem diversas necessidades de 
revisão quando colocavam os regulamentos em prática nas inspeções e fiscalizações 
realizadas pela agência.  
A adaptação da plataforma desenvolvida pela Câmara para a consulta aos projetos de 
lei, permite - no ambiente interno do órgão - um processo mais democrático e amplo, 
fazendo com que servidores da ANAC, em todo o país, possam realizar sugestões e 
comentários sobre os regulamentos, independente de 
lotação/cidade/superintendência a que está vinculado/etc., além de comentarem as 
sugestões dos demais. A proposta é incorporar o conhecimento vivenciado na prática 
das atividades de inspeção e fiscalização às necessidades de melhoria dos normativos 
(incorporação e retenção de conhecimento). 
A iniciativa pode ser facilmente replicada por outras agências reguladoras e contribuir 
assim para uma gestão interna mais democrática, em especial quanto aos processos de 
alteração dos regulamentos das agências (análises de impacto regulatório, consultas 
técnicas, estudos, etc.). 
*O projeto original do Wikilegis foi elaborado pelo LABHacker da Câmara dos Deputados 
labhackercd.net, é desenvolvido em código aberto e todo o conteúdo é colocado sob a 
licença CC BY-SA 4.0. O projeto principal da ferramenta está disponível no endereço 
edemocracia.camara.leg.br/wikilegis, com código-fonte publicado em 
github.com/labhackercd/wikilegis/. 
 
INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 
( x ) Sim        Há quanto tempo? 4 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS: 

Abertura constante do processo de consulta interna sobre os regulamentos da agência 

reguladora. 



ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

intranet da ANAC 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): #ocupeosconselhosmunicipais 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE:  

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Milena Franceschinelli 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Coletiva (movimento, grupo, coletivo, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

franceschinelli@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

( x ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA:  

#ocupeosconselhosmunicipais, lançada nas redes sociais, traz para o centro do debate 

a instância primeira, a base de sustentação da participação social, que são os conselhos 

de políticas públicas dos municípios. Ocupar significa aqui participar das decisões em 

prol do interesse popular e social, como está assegurado em nossa Constituição Federal 

de 1988.  Exercer o parágrafo único do Art° 1, que proclama que “Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. O fortalecimento e o aperfeiçoamento destes mecanismos nas 



cidades, por meio de ações decorrentes da Política Nacional de Participação Social 

(PNPS) são condições inexoráveis para a sua consolidação. Não há Conselho Nacional 

que prescinda da sua base, e mesmo com grandes dificuldades, todos os conselhos 

desenvolvem campanhas e ações para a criação, melhor funcionamento e efetividade 

das suas instâncias municipais. Com caráter nacional, a campanha 

#ocupeosconselhosmunicipais deve ocorrer no município envolvendo os conselhos 

existentes, entidades da sociedade civil, e o poder público (Prefeitura, Câmara de 

Vereadores, Ministério Público Municipal e seus procuradores no município). Assim a 

sociedade civil pode se apropriar de seus direitos por meio da participação direta. 

http://jornalggn.com.br/noticia/ocupeosconselhosmunicipais-mas-o-que-e-um-

conselho-municipal 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 2 anos e 10 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS: 

Advocacy realizados através de participação institucional em diversos eventos e espaços 

na mídia pautando o tema (jornais, revistas).O texto 

http://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/participacao-

institucional/conselhos/1218-o-que-e-um-conselho-municipal , tornou-se uma 

referencia sobre o tema.  

Apoio para grupos de implantação de sistemas de politicas que incluem conselhos 

municipais.  

Articulação para criar em 2017 a Rede Brasileira de Conselhos. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

https://www.facebook.com/ocupeosconselhos/ 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Monitoramento das políticas de gestão 

dos recursos hídricos 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: João Climaco Soarfes 

de Mendonça Filho 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Terceiro Setor (rede, ONG, sindicato, associação 

civil, igreja, clube, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

opsaltda@yahoo.com.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

( x ) Regional 

(  ) Macrorregional 

( x ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

DEFENDER O ACESSO A AGUA COMO DIREITO FUNDAMENTAL  E FATOR DE 

DESENVOLVIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA BRASILEIRA, PROMOVENDO O 

DIREITO DAS ÁGUAS E DA CIDADANIA CONSIDERANDO ESTA UM BEM SOCIAL , PÚBLICO 

E ALIMENTO HUMANO IMPRESCINDÍVEL A VIDA E A PAZ SOCIAL , ATRAVÉS DA 

ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO POLÍTICA, E QUALIFICAÇÃO  DE 

CIDADÃOS E SUAS ORGANIZAÇÕES PARA UMA MAIOR E MAIS QUALIFICADA ATUAÇÃO 



POLÍTICA E CIDADÃ NOS COLEGIADOS DE TOMADAS DE DECISÃO SOBRE OS USOS DOS 

RIOS E DEMAIS CORPOS DE ÁGUAS PÚBLICAS  NO BRASIL. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 15 anos e 6 meses. 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

fonasc.cnrh@gmail.com 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Programa Governo Aberto: transparência 

e integridade em São Sebastição 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Laila Bellix 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Terceiro Setor (rede, ONG, sindicato, associação 

civil, igreja, clube, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

laila.bellix@agendapublica.org.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

É uma iniciativa para a promoção de governo aberto no município de São Sebastião. 
Com o apoio da Agenda Pública e do Instituto Ethos, patrocinados pela Queiroz Galvão, 
São Sebastião contará com um programa dividido em duas etapas: i) desenvolver ações 
de governo aberto junto à Prefeitura de São Sebastião, com os seguintes objetivos: a) 
promover a ética pública; b) fortalecer os procedimentos de controle interno; c) 
melhorar a transparência e d) promover participação social; ii) fortalecer relação 
público-privada mais íntegra e transparente por meio de a) avaliação do indicador 



Cidade Transparente, b) criação de um fórum empresarial; d) assinatura do Pacto pela 
cidade transparente e íntegra.  
Essa articulação entre 4 diferentes atores para fortalecer ações concretas de 
transparência, integridade, controle e participação de dentro do poder público e nas 
suas relações com o setor empresariado é um avanço para a agenda.  
A iniciativa já contou com um acordo de cooperação entre Agenda Pública e Prefeitura; 
assinatura do Pacto pela Cidade Transparente e Íntegra; Encontro de Governo Aberto 
aberto a interessados que mobilizou mais de 120 servidores municipais. Os próximos 
passos serão: formação sobre acesso à informação para servidores e construção de um 
grupo de trabalho para regulamentar a LAI e estruturar plano de transparência. 
 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

(  ) Sim        Há quanto tempo? 

( x ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS: 

A iniciativa ainda está em implementação e, portanto, os resultados ainda não pouco 

mensuráveis. O primeiro encontro promovido mobilizou 217 pessoas para debater 

governo aberto e já se pode observar a adesão/pacto feito pelo município. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

agendapublica.org.br 

 

QUESTIONAMENTOS POSTERIORES VIA E-MAIL: 

Prezad@s, 

 

Conforme solicitado em reunião, encaminho as informações complementares sobre o 

Programa Governo Aberto em São Sebastião, especificamente voltado à gestão 

municipal, conduzido pela Agenda Pública.  

 

 



A.      Qual o objetivo da proposta? 

Formular, implementar e avaliar um programa de governo aberto para a Prefeitura de 

São Sebastião. O programa dura 3 anos, mas é composto de diferentes etapas em 4 

grandes objetivos (promoção da ética, aumento da transparência, fortalecimento da 

participação e melhoria do controle interno). 

 

 

B.      Como funciona (favor detalhar)? 

 

A Agenda Pública tem apoiado todas as etapas e processos para que a Prefeitura de São 

Sebastião possa construir esse programa. Nesse primeiro ano, as atividades 

desenvolvidas serão no Objetivo - Aumentar a transparência pública. Para isso, foi 

organizado um Grupo de Trabalho intersecretarial (com servidores de 6 diferentes 

secretarias) e esse mesmo grupo desenhou um plano de trabalho para regulamentar a 

Lei de Acesso à Informação. Além disso, foram feitas formações com os servidores 

públicos sobre acesso à informação.  

 

 

C.      Exige capacitação de algum ator? Quais? Quem faz a capacitação? 

Sim, dos servidores públicos municipais. Foram feitas formações sobre acesso à 

informação e estruturado um curso on line sobre "Governo aberto: transparência e 

acesso à informação" disponível gratuitamente no site da Escola de Políticas Públicas 

(ep.org.br). As formações foram feitas pela Agenda pública e o curso pela Escola de 

Políticas Públicas.  

 

 

D.      Recursos financeiros e materiais necessários? 

Os recursos financeiros para a realização da atividade envolvem o deslocamento e 

materiais de escritório. O curso envolveu recurso de desenvolvimento que, depois de 

feito, já está disponível gratuitamente.  

 

 

E.       Qual o prazo para execução? 

 

http://ep.org.br/


Todo o programa será executado em 3 anos. No entanto, a etapa da transparência tem 

prazo de 9 meses.  

 

 

Informações adicionais nos materiais enviados.  

 

Abraços 

 

www.agendapublica.org.br 

facebook.com/agendapublica.org.br 

twitter.com/agenda_publica 

 

 

 

 

  

http://www.agendapublica.org.br/
http://facebook.com/agendapublica.org.br
http://twitter.com/agenda_publica
http://twitter.com/agenda_publica
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): "Seringueiro ECO" Certificação dos 

heveicultores 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: AHEVEA - Associação 

dos Heveicultores do Estado do Mato Grosso 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Terceiro Setor (rede, ONG, sindicato, associação 

civil, igreja, clube, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: ricardo@c5.com.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

( x ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Com o advento do novo Sped Fiscal no bloco K, todas as empresas tem que que ter sua 

matéria-prima rastreada até o consumidor final, sem mão de obra escrava, área de 

produção limpa de resíduos químicos, plásticos e etc:  

Projeto “Seringueiro ECO”. 

Com esta certificação ele receberá um adicional por quilograma na borracha natural 

produzida, independente do preço de mercado. Este comprador poderá lançar esta 



quantidade do DRC na nota fiscal para  o comprador neutralizar suas emissões de 

carbono contabilmente. 

Pontos fortes e estratégicos da heveicultura do estado: 

01) Segundo estado em área plantada com seringueiras. 

02) Teor de borracha seca (DRC) médio é de 59%.(SP média 53%). 

03) Plantações em áreas de fronteiras. GEFRON. 

04) Plantações em áreas de pastagens degradadas. 

05) Plantações dentro do bioma amazônico. 

06) Plantações com clones com alta produtividade. 

07) Plantações com a metodologia do tricoposto, desenvolvido no estado. 

08) Clima. 

09) Sequestrando 800.000 kg de carbono por ano safra. 

10) 100% enquadrado no programa de governo PCI. 

11) Seringueiro é um Síndico que vistoria no mínimo a cada três dias 1 km de 

circunferência do bioma do seu seringal. 

Temos quatro tipos de heveicultores no estado: 

01) Vive da produção da seringueira. (sangrador como parceiro agrícola/CLT)  

02) Heveicultura familiar, quando a seringueira é parte do seu sustento. 

03) Heveicultor que só produz quando dá bom lucro e inflaciona a mão de obra. 

04) Grandes produtores. 

O foco é certificar os heveicultores 01e 02 que  representam 93% da produção e, 

preencham os requisitos necessários em sua produção de um sequestro de carbono 

puro, DRC limpo. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

(  ) Sim        Há quanto tempo? 

( x ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 



(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

Descolar o produto da "hevea brasilienses" da commodities que tem exercido o 

Dumping, social, ecológico e económico! 

Já comprovada em ata da Câmara Setorial da Borracha Natural - MAPA - DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

ahevea@c5.com.br 

 

  

mailto:ahevea@c5.com.br
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Transparência financeira das taxas 

ambientais 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

(  ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: João Guilherme da 

Silva Passos 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Individual - cidadã(o) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

projetofeeemasc@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

( x ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Minhas experiências foram com os dois governo, no inicio me deram autonomia pra 

trabalhar com transparência com as taxas ambientais, com isso até DAS fui reconhecido. 

Com o atual adoeci, fui afastado pela doença, deixaram de divulgar meus relatórios e 

ainda cortaram meu DAS o salário não foi porque sou concursado, pior fizeram 

propaganda com a conquista de minha filhas e não me ajudaram em nada até hoje. Já 

tive varias decepções no trabalho só publicaram os relatórios 4.1 e 4.2 na pag da SEMA 



no ano de 2012 http://www.sema.pa.gov.br/wp-

content/uploads/2012/11/Arrecadacao_Taxas_Fema_Consolidado_2012.pdf    

Desde criança o esporte teve um grande significado pra mim, a realidade de violência 

do Guamá marcou muito minha vida, principalmente depois de ver um amigo ser 

assassinado em minha frente.  Ao decidir pela constituição de uma família veio o 

questionamento de como garantir um futuro para elas. Concretamente o primeiro passo 

foi dado através do esporte com a criação da APGA Ginástica 

https://youtu.be/_8uCK9gH9Jw que atendeu a necessidade de muitas crianças. 

Bem, depois de várias experiências a opção foi sair de Belém, tenho  certeza que 

podemos criar espaços onde os jovens podem desenvolver todas suas habilidades, 

saindo do ambiente prejudicial que as drogas e a prostituição vem construindo. 

https://youtu.be/zEWocPCK_c4 

Escolhemos esporte e educação pra ocupar o tempo das meninas está é a impressão de 

educador físico: A visão de um visitante em nossa região, precisamos potencializar 

nossas riquezas naturais e humanas https://youtu.be/cupgZT6TXOs. 

Cada ítem abordado tem um link pra ser debatido e aprofundado pelo face: 

http://projetofeeemasc.wixsite.com/guip 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 8 anos 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

Por enquanto no esporte a criação da APGA Ginástica e minhas filhas transferidas pra 

um clube carioca. 

No meio ambiente foram muitas decepções, hoje estou afastado por doença e com 

salário reduzido na hora que mais preciso. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

http://projetofeeemasc.wixsite.com/guip 

  

https://youtu.be/zEWocPCK_c4
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Open knowledge Brasil 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Ariel Kogan 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Terceiro Setor (rede, ONG, sindicato, associação 

civil, igreja, clube, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

kogan.ariel@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

( x ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

( x ) Nacional 

( x ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Open Knowledge Brasil acredita em um mundo onde as informações estão livres e 

disponíveis para permitir decisões mais conscientes sobre nossas vidas, o que 

compramos, em quem votamos. Um mundo onde a informação e o conhecimento 

estão ao alcance de todos. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 5 anos 



(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

https://br.okfn.org 

 

QUESTIONAMENTOS POSTERIORES VIA E-MAIL: 

Prezados  

 

Compartilho as informações levantadas com a Open Knowledge Brasil. 

 

Atenciosamente 

 

Telma A.Tanno 

Assistente 

Secretaria Nacional de Articulação Social 

 

De: Ariel Kogan [mailto:kogan.ariel@gmail.com]  

Enviada em: quinta-feira, 8 de junho de 2017 15:45 

Para: Telma Ailko Tanno 

Assunto: Re: Informações Complementares sobre a proposta do OPEN KNOWLEDGE 

BRASIL 

 

Olá Telma,  

Tudo bem? 

https://br.okfn.org/
mailto:kogan.ariel@gmail.com


Seguem as respostas. Fico a disposição para o que precisarem. 

 

A.      Qual o objetivo da proposta? 

O principal objetivo do projeto é conectar os cidadãos com o dinheiro público. O 

projeto Gastos Abertos foi criado para ser uma ferramenta para indivíduos e grupos 

que desejam discutir e investigar informações sobre orçamento público, incluindo 

jornalistas, acadêmicos, ativistas e gestores públicos. A meta é mobilizar e capacitar 

até o final de 2018, 250 cidadãos das diversas regiões do país para a abertura e uso 

dos dados orçamentários de suas cidades. Ao todo, queremos que a iniciativa Gastos 

Abertos esteja presente em, no mínimo, 10 cidades Brasileiras com grupos da 

sociedade civil mobilizados e atuantes; governos que tenham assinado a Carta 

Compromisso; e dados orçamentários e visualizações disponíveis. 

B.      Como funciona(essa é a mais importante)? 

O projeto está dividido em três eixos:  

(1) Mapeamento 

(2) Abertura dos Dados orçamentários 

(3) Mobilização e impacto. 

  

(1) Mapeamento - Tem como objetivo realizar um levantamento do cenário atual dos 

dados abertos disponíveis oficialmente pelas prefeituras de diversas cidades 

brasileiras, assim como analisar o cumprimento das leis existentes no contexto do 

orçamento público e acesso à informação pública. 

As ações do deste eixo são: 

Mapeamento de dados abertos - referentes ao orçamento público 

Mapeamento de dispositivos legais - existentes para promoção da transparência 

Avaliação das cidades - avaliação do estado dos dados abertos e transparência nas 

cidades 

  

(2) Dados Abertos - O objetivo deste eixo é catalogar todos os dados existentes em um 

mesmo local, facilitando a comparação e busca por interessados no assunto. 

As ações deste eixo são:  

Catálogo de dados com informações de quais são os dados e onde estão localizados 

nos sites oficiais 

Visualização dos dados para facilitar o entendimento de cidadãos sobre o orçamento 

público 



Bigdata, disponibilidade de bancos de dados para análise dos dados catalogados  

  

(3) Mobilização e Impacto -  O objetivo deste eixo é mobilizar diversos atores da 

sociedade para aumentar a transparência e a participação dos cidadãos no processo 

orçamentário, assim como qualificar a participação desses atores e pautar as decisões 

orçamentárias buscando a melhora da qualidade de vida para todos. A metodologia 

para a mobilização é um Game que pode ser jogado por qualquer cidadão que deseja 

avançar na agenda da transparência orçamentária na sua cidade. 

As ações deste eixo são:  

Game - Missões que os líderes locais devem cumprir para conseguir a transparência 

orçamentária nas suas cidades; 

Compromisso da Gestão - Carta compromisso para os Prefeitos e Câmaras Municipais; 

Jornalismo - Capacitações e materiais para jornalistas sobre trabalho com dados 

(concretamente de orçamento público).  

  

Resultados esperados até julho 2018 

- Gastos Abertos em 10 cidades Brasileiras: 

Grupos da sociedade civil mobilizados e atuantes (250 cidadãos participantes e 

capacitados em curso EAD, via webinars realizados pela equipe Gastos Abertos. 

Exemplo: Curso em parceria com o ITS: 

https://itsrio.org/pt/cursos/gestao_pub_gastos_abertos/); 

Governos que tenham assinado a Carta Compromisso; 

Dados orçamentários e visualizações disponíveis;  

C.      Exige capacitação de algum ator? Quais? Quem faz a capacitação? 

Sim.  

- 250 cidadãos participantes e capacitados pela equipe Gastos Abertos. 

- Gestores públicos de, no mínimo, 10 prefeituras do Brasil capacitados pela equipe do 

Gastos Abertos. 

D.      Recursos financeiros e materiais necessários? 

180.000,00 reais 

E.       Qual o prazo para execução? 

Final de 2018 

Fico a disposição. 

https://itsrio.org/pt/cursos/gestao_pub_gastos_abertos/


Abraços, 

Ariel 

 

Em 8 de junho de 2017 15:28, Telma Ailko Tanno <telma.tanno@presidencia.gov.br> 

escreveu: 

Prezado Ariel  

  

Considerando que estamos buscando identificar propostas que possam compor um 

conjunto de ações e ferramentas que contemplem os princípios de governo aberto 

com participação da sociedade para ser aplicado em algumas prefeituras como piloto, 

sendo que nosso diálogo seria com a Prefeitura Municipal, seria importante para nossa 

análise saber mais sobre: 

A.      Qual o objetivo da proposta? 

B.      Como funciona(essa é a mais importante)? 

C.      Exige capacitação de algum ator? Quais? Quem faz a capacitação? 

D.      Recursos financeiros e materiais necessários? 

E.       Qual o prazo para execução? 

  

Informo que este trabalho refere-se ao compromisso 12, do 3º Plano de Ação Nacional 

do OGP, que está sob a coordenação da CGU. 

  

Atenciosamente 

  

Telma A. Tanno 

Assistente  

Secretaria Nacional de Articulação Social 

  

  

De: Ariel Kogan [mailto:kogan.ariel@gmail.com]  

Enviada em: quinta-feira, 8 de junho de 2017 14:51 

Para: Telma Ailko Tanno 

Cc: ARIEL@OK.ORG.BR 

mailto:telma.tanno@presidencia.gov.br
mailto:kogan.ariel@gmail.com
mailto:ARIEL@OK.ORG.BR


Assunto: Re: Informações Complementares sobre a proposta do OPEN KNOWLEDGE 

BRASIL 

  

Boa tarde Telma, 

Tudo bem? 

Gostaria de saber especificamente quais informações vocês precisam sobre o Gastos 

Abertos, projeto que conversamos ontem por telefone. 

Vou construir um documento para vocês. 

Muito obrigado! 

Abraços, 

Ariel 

  

Em 7 de junho de 2017 11:36, Telma Ailko Tanno <telma.tanno@presidencia.gov.br> 

escreveu: 

Prezado Ariel 

  

Conforme contato telefônico nesta data, solicito a gentileza de nos enviar informações 

complementares sobre a proposta do Open Knownledge Brasil, para podermos avaliar 

mais detalhadamente a proposta. 

  

Atenciosamente 

  

Telma A. Tanno 

Assistente 

Secretaria Nacional de Articulação Social 

 

 

 

--  

Twitter: @arielkogan 

Facebook: kogan.ariel 

Google: +ArielKogan 

mailto:telma.tanno@presidencia.gov.br
https://twitter.com/#%21/arielkogan
https://www.facebook.com/kogan.ariel
https://plus.google.com/u/0/100530475714264191469/posts


Instagram: arielkogan 

  

 

 

 

--  

Twitter: @arielkogan 

Facebook: kogan.ariel 

Google: +ArielKogan 

Instagram: arielkogan 

 

 

 

 

  

http://instagram.com/arielkogan
https://twitter.com/#%21/arielkogan
https://www.facebook.com/kogan.ariel
https://plus.google.com/u/0/100530475714264191469/posts
http://instagram.com/arielkogan
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Facebook - Prefeitura de Antônio Carlos 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Daniel Silva 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

imprensa@antoniocarlos.sc.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Divulgação de todos os atos da prefeitura na página da Prefeitura para promover, 

assim, a transparência. Também investimos na interação com os munícipes, 

respondendo todos os questionamentos por meio da plataforma. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 3 meses 

(  ) Não 



A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Não 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

A participação da população vem crescendo semana após semana. Já são mais de 1300 

pessoas acompanhando diariamente o governo municipal nas redes sociais. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

https://www.facebook.com/prefeituradeantoniocarlos/ 

  

https://www.facebook.com/prefeituradeantoniocarlos/
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Tremembé Transparente 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Arthur Bizordi 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Individual - cidadã(o) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

arthurbizordi@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

( x ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Criação de uma página no facebook para levar conhecimento da administração 

pública, dar voz a população sobre os serviços públicos e buscar soluções para os 

mesmos. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 2 anos e 8 meses 

(  ) Não 



A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

- 8 mil pessoas conectadas, 

- Mais de 500 demandas resolvidas,  

- movimentos pró cidadania e orçamento público onde por meio da página unimos 

mídia e população contra o aumento do subsídio do Prefeito, Secretários e Vereadores 

gerando uma economia de mais de R$2.000.000,00 para a atual legislatura 

- movimento de passeata pela paz com cobertura da mídia 

- Inúmeras discussões sobre problemas dos serviços públicos 

- Algumas ações enviadas ao MP para averiguação de problemas da Administração 

Pública 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

facebok.com/tremembe.transparente 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Pátio Digital - Iniciativa de Governo Aberto 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Fernanda 

Campagnucci 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

fcampagnucci@prefeitura.sp.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

O Pátio Digital é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que, 

por meio do fortalecimento da transparência, da participação social e do 

desenvolvimento de novas tecnologias, aproxima diferentes grupos da sociedade civil 

por um objetivo maior: a melhoria da educação na cidade de São Paulo. 



Encontros mensais, desenvolvimento de soluções inovadoras e parcerias para a 

realização de pesquisas são algumas das iniciativas. O Pátio Digital se estrutura em três 

eixos: 

- Transparência e Dados Abertos 

O acesso à informação pública é fundamental para pensarmos os desafios da educação 

na cidade. Por meio de uma política de transparência e abertura de dados permanente, 

a SME disponibiliza informações acessíveis à população e também bases de dados para 

a construção de aplicativos e pesquisas. “Quantas matrículas há na Rede Municipal de 

Ensino?”, “Qual a demanda por creche na cidade de São Paulo?” são algumas das 

perguntas que podem ser respondidas por meio do Painel de Monitoramento. Se você 

quiser o dado bruto, pode achar pelo Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São 

Paulo. 

- Colaboração Governo-Sociedade 

Os desafios da Educação Básica não são nada fáceis de solucionar, e por isso acreditamos 

que quanto mais pessoas pensarem juntos, mais ideias inovadoras surgirão. O Pátio 

Digital vai proporcionar espaços e metodologias para promover interação e trocas entre 

grupos de diferentes setores da sociedade. 

Os Encontros Abertos (meetups) são momentos de discussão de ferramentas e 

tendências para a gestão das políticas educacionais e tecnologias para a aprendizagem. 

Já a Rede de Cooperação Técnica vai reunir pesquisadoras e pesquisadores interessados 

pelos temas de investigação propostos pela Secretaria. 

- Inovação Tecnológica 

A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para aproximar o poder público da 

população e de suas demandas. Se construída de maneira aberta e colaborativa, a 

tecnologia também contribui para solucionar os desafios presentes no dia a dia da 

gestão da Rede de Ensino. O Pátio Digital propõe um Ciclo de Inovação Aberta, no qual 

cidadãs e cidadãos são chamados a discutir e apresentar ideias de aplicativos para a 

Educação municipal. O Concurso de Apps  será realizado por meio de editais públicos, 

periodicamente. A SME também vai manter um Repositório de Códigos Abertos de seus 

programas. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 mês 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 



HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

A iniciativa será lançada oficialmente em 18 de abril. Algumas das ações - abertura de 

dados, encontros abertos - começaram há cerca de um mês. Em breve será possível 

detalhar resultados. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/ 

  



11 

NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Navegantes da Informação - Nave.Org 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Hudson Augusto Lima 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Individual - cidadã(o) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

hudsonaugusto@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

( x ) Pessoal 

( x ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Nossa missão do Projeto Navegantes da Informação, conhecido como Nave.Org 

(http://nave.wordpress.com) é promover um debate amplo e qualificado por uma 

política e cultura da transparência, baseados no acesso a informação e sua 

disponibilização através de formatos abertos e acessíveis a qualquer pessoa. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 5 anos e 3 meses 

(  ) Não 



A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

A nossa principal ação está sendo demonstrar a utilização de Dados Abertos e Pedido de 

Acesso a Informação, como processos de fiscalização pela sociedade aos nosso 

Legislativo, onde acompanhamos e detalhamos os Gastos de Gabinete e Produção 

Legislativa dos Vereadores de Sorocaba: https://nave.wordpress.com/category/gastos-

de-gabinete/. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

nave.wordpress.com 

 

QUESTIONAMENTOS POSTERIORES VIA E-MAIL: 

 

Prezados colegas, segue o levantamento de mais informações referentes ao projeto 

Nave.Org, que ficou sob a minha responsabilidade na última reunião. 

 

Ressalto que utilizei o mesmo modelo de e-mail e perguntas que foi utilizado pela Telma 

para o levantamento. 

 

Cordiais saudações, 

 

Olavo Santana 

linkedin.com/in/opsantana 

 

Assessor de Projetos no Instituto de Fiscalização e Controle 

Coordenador do Projeto Adote um Distrital 

Diretor de Administração e Finanças na Publicae - Consultoria em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental 

http://linkedin.com/in/opsantana
http://www.ifc.org.br/
https://www.facebook.com/Adoteumdistrital/


Graduando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília 

 

 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Hudson <hudsonaugusto@gmail.com> 

Data: 9 de junho de 2017 09:24 

Assunto: Re: Informações Complementares sobre o projeto Navegantes da Informação 

- Nave.Org 

Para: Olavo PSantana <olavopsantana@gmail.com> 

 

Bom dia amigo tudo bem, estou enviando as respostas, mas queria deixar claro que não 

sou da Prefeitura local e sim um cidadão ativista nesta temática, então só posso falar 

em si pelo projeto e não pela Prefeitura:  

 

A.      Qual o objetivo da proposta? 

o objetivo do Projeto Navegantes da Informação, conhecido como Nave.Org 

(http://nave.wordpress.com) é promover um debate amplo e qualificado por uma 

política de cultura da transparência, baseados no acesso a informação e sua 

disponibilização através de formatos abertos e acessíveis a qualquer pessoa das 

informações públicas do Executivo e legislativo municipal. 

 

O objetivo deste projeto é reunir pessoas que possam fiscalizar o trabalho do Legislativo 

e executivo da cidade de Sorocaba, dando certo destaque à atuação do mesmo em prol 

aos cidadãos, com a publicação das ações e informações de forma mais transparente.  

 

B.      Como funciona (favor detalhar)? 

A nossa principal ação está sendo demonstrar a utilização de Dados Abertos e Pedido de 

Acesso a Informação, como processos de fiscalização pela sociedade aos nosso 

Legislativo e Executivo, onde acompanhamos e detalhamos os Gastos de Gabinete e 

Produção Legislativa dos Vereadores de Sorocaba: 

https://nave.wordpress.com/category/gastos-de-gabinete/. 

 

A ação secundária está sendo a curadoria das informações do Legislativo e Executivo e 

sua divulgação acessível para sociedade através das redes sociais: Blog: 

http://nave.wordpress.com, Twitter: http://twitter.com/NaveOrg, e Facebook: 

https://www.facebook.com/AdoteUmVereadorSorocaba. Onde coletamos todas as 

mailto:hudsonaugusto@gmail.com
mailto:olavopsantana@gmail.com
http://nave.wordpress.com/
https://nave.wordpress.com/category/gastos-de-gabinete/
http://nave.wordpress.com/
http://twitter.com/NaveOrg
https://www.facebook.com/AdoteUmVereadorSorocaba


informações públicas referentes ao nosso legislativo e Executivo e damos uma maior 

publicidade nestas informações para chegar a toda sociedade. 

 

Também temos a intenção de desenvolver um Aplicativo Cívico com as informações do 

projeto, atualmente temos um protótipo: https://nave.wordpress.com/aplicativo-nave-

no-celular-ou-tablet/. 

 

C.      Exige capacitação de algum ator? Quais? Quem faz a capacitação? 

Atualmente realizamos todo o processo utilizando de ferramentas digitais gratuitas, 

facilitando assim a sua replicação para qualquer cidade e por qualquer municipe. 

Realizamos diversas capacitações (CGU, ENAP, FUNDAP, ITS) na temática de Lei de 

Acesso a Informação e Dados Abertos e estamos querendo replicar para a sociedade e 

instituições.   

 

 

D.      Recursos financeiros e materiais necessários? 

Hoje infelizmente não temos nenhum recurso financeiros, sendo todo o projeto 

realizado com recursos fisicos, materiais e financeiros por uma única pessoa: Hudson 

Augusto.  

Caso tivessemos recursos financeiros, poderíamos atuar na capacitação da comunidade 

e de Instituições locais. Hoje o valor gasto deste projeto é custo de hora/trabalho que é 

de R$ 35,00, sendo gastos em torno de 05 horas dia para realizarmos estas divulgações. 

 

 

E.       Qual o prazo para execução? 

Estamos realizando este projeto desde Janeiro de 2012 e queriamos no próximo ano 

trabalhar com a temática de Dados Abertos com o Executivo e Legislativo Municipal, já 

que os mesmos desconhecem e a cidade não participa do Projeto Brasil Transparente ( 

https://nave.wordpress.com/indice-de-transparencia-legislativa/); 

 

F.       Eu sou coordenador de um projeto nomeado Adote um Distrital, que também 

trabalha com o acompanhamento da atuação do legislativo local no DF. Vi que a atuação 

de vocês é muito parecida, em alguns aspectos, com a nossa, mas que também vocês 

possuem uma gama de iniciativas bem amplas. Minha última pergunta é: As informações 

que vocês levantam nessas iniciativas conversam entre si? Como? 

https://nave.wordpress.com/aplicativo-nave-no-celular-ou-tablet/
https://nave.wordpress.com/aplicativo-nave-no-celular-ou-tablet/
https://nave.wordpress.com/indice-de-transparencia-legislativa/


 

Sim, pois além de realizarmos o acompanhamento da atuação do Legislativo local, 

estamos  integrando que os dados sejam em formatos livres, abertos e acessíveis. o 

Nave.Org tornou um repositório de informações públicas do legislativo / Executivo, além 

da capacitação da temática de Lei de Acesso a Informação e Dados Abertos 

 

 

 

 

Em 8 de junho de 2017 19:50, Olavo PSantana <olavopsantana@gmail.com> escreveu: 

Boa noite, Hudson, tudo bem? 

  

Recebemos uma breve descrição do projeto Nave.Org no Compromisso 12, do 3º Plano 

de Ação Nacional do OGP, que está sob a coordenação da CGU. 

 

Considerando que estamos buscando identificar propostas que possam compor um 

conjunto de ações e ferramentas que contemplem os princípios de governo aberto com 

participação da sociedade para ser aplicado em algumas prefeituras como piloto, sendo 

que nosso diálogo seria com a Prefeitura Municipal, seria importante para nossa análise 

mais informações sobre o projeto, sendo elas: 

 

A.      Qual o objetivo da proposta? 

 

B.      Como funciona (favor detalhar)? 

 

C.      Exige capacitação de algum ator? Quais? Quem faz a capacitação? 

 

D.      Recursos financeiros e materiais necessários? 

 

E.       Qual o prazo para execução? 

 

F.       Eu sou coordenador de um projeto nomeado Adote um Distrital, que também 

trabalha com o acompanhamento da atuação do legislativo local no DF. Vi que a atuação 

mailto:olavopsantana@gmail.com


de vocês é muito parecida, em alguns aspectos, com a nossa, mas que também vocês 

possuem uma gama de iniciativas bem amplas. Minha última pergunta é: As informações 

que vocês levantam nessas iniciativas conversam entre si? Como? 

  

Cordiais saudações, 

 

Olavo Santana 

linkedin.com/in/opsantana 

 

Assessor de Projetos no Instituto de Fiscalização e Controle 

Coordenador do Projeto Adote um Distrital 

Diretor de Administração e Finanças na Publicae - Consultoria em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental 

Graduando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. 

 

 

 

  

http://linkedin.com/in/opsantana
http://www.ifc.org.br/
https://www.facebook.com/Adoteumdistrital/
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Governo Aberto SP 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Gustavo Ungaro / 

Ouvidoria Geral do Estado (transparencia@sp.gov.br) 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

governoaberto@igovsp.net 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

( x ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Governo Aberto SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, de 

disponibilização, por meio da internet, de documentos, informações e dados 

governamentais de domínio público para a livre utilização pela sociedade, garantindo à 

mesma, acesso aos dados primários, de forma que possam ser reutilizados produzindo 

novas informações e aplicações digitais para a sociedade. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 



( x ) Sim        Há quanto tempo? 8 anos e 2 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

http://www.governoaberto.sp.gov.br 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Gestão Transparente 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

(  ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Secretaria da 

Transparência e Controle 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

felipequintanilha@campos.rj.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

( x ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

A nova gestão municipal de Campos dos Goytacazes, buscando dar maior transparência 

às ações e gastos públicos, bem como buscando envolver a população no processo de 

construção de um novo momento para a cidade, vem desenvolvendo iniciativas criativas 

e inovadoras, através de uma linguagem clara e objetiva, que busquem a maior 

interação dos setores da sociedade e ampliem os canais de acesso à informação sobre a 

aplicação dos recursos públicos e atual situação econômica do município que sofre com 

uma queda de arrecadação, aliada a um alto endividamento encontrado e elevado custo 



para manutenção da atual estrutura. Diante disto, a Secretaria da Transparência e 

Controle, capitaneado pelo Secretário Felipe Quintanilha, vem buscando, juntamente 

com a Comissão Especial da Transparência, formada por secretários de outras pastas do 

governo, criar alternativas para que a população possa se conscientizar e participar de 

forma mais efetiva.  Foi criada no 1º Trimestre da atual gestão, uma Agenda Anual da 

Transparência que contará com algumas iniciativas já realizadas: 

Em 08 de Março, o Secretário da referida pasta solicitou à Câmara Municipal, uma 

Audiência Pública para a apresentação do relatório de prestação de contas do 1º 

Bimestre de 2017. Em audiência aberta para a participação da população, foi 

apresentada a atual situação das contas do município, o endividamento atual e a 

previsão de arrecadação diante das despesas previstas para o atual exercício como um 

dos grandes desafios para a atual gestão. 

Após a realização da Audiência, transmitida ao vivo na TV Câmara e no site da Câmara 

Municipal, foram elaborados, junto à Superintendência de Comunicação, vídeos 

institucionais explicativos, detalhando toda a apresentação da Audiência Pública, 

divididos em 4 etapas, com uma linguagem de fácil compreensão para  toda a 

população. Foram veiculados no site da Prefeitura e nas Redes Sociais, além dos canais 

externos de comunicação, como jornal e televisão. 

Em passo seguinte, a prefeitura se colocou disponível para a realização de eventos nas 

organizações da sociedade civil e nos centros acadêmicos de ensino, buscando estreitar 

o relacionamento do poder público com os demais setores da sociedade, além de criar 

um ambiente propositivo de debate e construção de ideias para solucionar os grandes 

desafios para o município. Foram realizados eventos abertos à comunidade na Câmara 

de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial e universidades públicas e 

privadas, com a presença do Prefeito e Secretários Municipais, propondo um diálogo 

aberto e propositivo. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 3 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  



- Os vídeos obtiveram 46.500 visualizações em um única rede social. 

- A sociedade tem buscado usar as ferramentas de acesso à informação e controle 

social de forma mais consciente. 

- Os acessos ao site da Prefeitura, Rede Sociais e Portal da Transparência aumentou 

significativamente. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

https://www.facebook.com/PrefCamposdosGoytacazes/videos/1200184273434719/ ; 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=39351 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): PROJETO ÓLEO VIVO 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

(  ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Ricardo Martins 

Santos Silva 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Privada (empresa, federação, fundação etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

ricardo@rrambiental.eco.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

( x ) Pessoal 

( x ) Comunitária 

( x ) Municipal 

( x ) Estadual 

( x ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

O projeto " óleo vivo " tem a finalidade de promover a educação ambiental, através da 

conscientização da população, no descarte de óleo vegetal inservível, e o melhor 

conceito é o tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, o meio 

ambiente equilibrado é mais que um conceito, é lei, mantê-lo conservado é obrigação 

de todos, sendo assim vamos agir localmente e pensar globalmente. Todo processo de 

logística é efetuado pela RR Ambiental, através de ecopontos e retirada in loco com 

veiculo identificado pela empresa em restaurantes, empresas, escolas, comunidade, etc. 

A empresa desenvolveu um aplicativo ( app "óleo vivo") 



INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 3 anos e 2 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

O projeto óleo vivo tem como objetivo principal mudar está realidade no município 

através da conscientização ambiental , isto considerado, à Cidade de salto tem por volta 

de 115.000 habitantes,conclui-se que 28.750 litros precisam ter a adequação correta. A 

RR ambiental tem como missão mudar esta realidade.Considerando os objetivos do 

desenvolvimento do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

,em 2000 (ODM) ou objetivos do desenvolvimento local podemos ter educação de 

qualidade para todos,onde todo mundo trabalha para o desenvolvimento respeitando 

o meio ambiente e tendo qualidade de vida. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

www.selosocial.com/rrambiental 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): CASTANHAL TRANSPARENTE 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

(  ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: LEONARDO DE PÁDUA 

COSTA PEREIRA 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Individual - cidadã(o) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: xleonardo@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Queremos mostrar uma visão em que é possível agir desde já para a melhoria de nossa 

cidade tendo como bandeira a transparência pública, participação social, colaboração 

entre comunidades, tecnologia e integridade dos dados analisados. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 ano 

(  ) Não 



A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

WWW.CASTANHALTRANSPARENTE.COM.BR 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): CIVICAPP 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

(  ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: LEONARDO DE PÁDUA 

COSTA PEREIRA 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Individual - cidadã(o) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: xleonardo@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

( x ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Nosso aplicativo dará voz à população brasileira, fazendo seus anseios de melhoria da 

cidade onde mora, uma realidade. Nossa plataforma irá centralizar todas as 

ocorrências cotidianas relatadas pelos seus usuários, através de textos, fotos, áudios 

e\ou vídeo, categorizando-as. 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

(  ) Sim        Há quanto tempo?  

( x ) Não 



A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

AINDA ESTAMOS BUSCANDO UMA CIDADE PARA INICIAR UM CASE. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

WWW.CIVICAPP.COM.BR 

QUESTIONAMENTOS POSTERIORES VIA E-MAIL: 

Olá Marcio, bom dia. 

 

Desculpa não responder antes. 

 

Vou colocar a suas perguntas (negrito) e as respostas abaixo, vamos lá:  

 

Que nos sejam enviados impreterivelmente até 16/6/2017 dados mais precisos para 

que possamos avaliar sua iniciativa (que possamos entender claramente como 

funciona a iniciativa). Tivemos dificuldades de entendimento do que se trata e em que 

estágio se encontra. Pareceu a nós que é somente uma ideia. 

 

R: O projeto é funcional e está em beta avançado. O aplicativo está disponível no 

Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bioconnect.civicapp) e App 

Store (http://civicapp.appstor.io/). Se quiserem baixar o app e visualizar uma cidade 

com exemplos de dados lançados, entrem e se cadastrem como sendo de 

Castanhal/Pará. 

 

Temos um site www.civicapp.com.br e também um vídeo com a demonstração do 

aplicativo: https://www.youtube.com/watch?v=afRKFShZ_mw&feature=youtu.be 

 

http://www.civicapp.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bioconnect.civicapp
http://civicapp.appstor.io/
http://www.civicapp.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=afRKFShZ_mw&feature=youtu.be


A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO?  A sua resposta foi “sim”; gostaria que 

confirmasse isso ou se houver qualquer restrição solicito que possa nos esclarecer 

neste momento. 

 

R: O aplicativo é de uso irrestrito e sem custo para os cidadãos  e através dele, poderão 

dar a sua colaboração para melhorar a sua cidade, bem como acompanhar as ações da 

Prefeitura/Câmara Municipal. 

 

A Prefeitura por sua vez, terá uma interface web (paga) para poder interagir com o 

cidadão, bem como alimentar com informações do seu interesse. 

 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? Sua resposta foi “não”. Gostaríamos que confirmasse isso. Caso haja 

qualquer restrição ou possibilidade de restrição, solicitamos que seja esclarecido neste 

momento. 

 

R: O aplicativo é de minha propriedade, não existem restrições. Boa parte dele foi 

desenvolvido com aporte do Governo Federal, através da iniciativa Inovapps do MINC 

e dentro do edital prevê a distribuição gratuita do app. 

 

Em caso de a sua iniciativa, ou parte da sua iniciativa, ser escolhida para que se faça 

um piloto em uma cidade brasileira perguntamos:  como se daria o seu ganho 

financeiro com isso? E caso outras cidades queiram utilizar também este aplicativo? 

 

R: Iremos adotar o modelo Freemiun, onde teremos uma versão grátis e uma paga. 

Lembrando que esses modelos são apenas para as Prefeituras e Câmaras Municipais, 

para os cidadãos, o aplicativo será sempre grátis. 

 

Na versão grátis, disponibilizaremos para as Prefeituras/Câmaras recursos-chave para 

uma interação inicial com o cidadão. Conforme a adesão do cidadão for acontecendo, 

a Prefeitura/Câmara poderá migrar para a versão paga, que trará a possibilidade de 

interagir em todos os módulos do sistema. 

 

Na versão paga, a Prefeitura/Câmara terá acesso irrestrito aos recursos. A proposta 

inicial é que elas paguem uma mensalidade de acordo com o seu porte/população 

mais uma taxa fixa inicial de instalação e treinamento. 



 

O nosso aplicativo está preparado para atender todos os municípios do Brasil. Desde o 

início fizemos ele pensando nisso. Ele possui a base de dados de todas as cidades do 

Brasil, portanto, podemos atender, por exemplo, cidades com 5 mil habitantes até 

grandes capitais. 

 

 

 

Quanto ao aplicativo, as informações ficarão no banco de dados da prefeitura ou de 

outro ente? 

 

R: A base ficará em nossos servidores e poderão num segundo momento gerar 

relatórios (públicos ou não) de desempenho para efeito comparativo entre as cidades, 

dando um estímulo a mais para uma competição saudável entre Prefeituras e Câmaras 

Municipais de todo o Brasil.  

 

Tentarei ligar para você pela manhã. 

 

Caso não tenha aí, meu celular é XXX(também Whatsapp). 

 

Um abraço, 

Leo de Pádua. 

 

 

 

 

Em 12 de junho de 2017 11:31, Marcio Ventura Pereira <marcio.pereira@cgu.gov.br> 

escreveu: 

Prezado Leonardo de Pádua, 

Reitero o e-mail abaixo. 

Atenciosamente, 

  

mailto:marcio.pereira@cgu.gov.br


  

Márcio Ventura 

AFFC/CGU 

  

  

De: Marcio Ventura Pereira  

Enviada em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 16:21 

Para: 'xleonardo@gmail.com' <xleonardo@gmail.com> 

Cc: Adenisio Alvaro Oliveira de Souza <adenisio.souza@cgu.gov.br>; Larissa do Espirito 

Santo Andrade <larissa.andrade@cgu.gov.br> 

Assunto: iniciativa de fomento ao governo aberto- CGU 

  

Prezado Leonardo de Pádua, 

Em relação à sua iniciativa de fomento ao governo aberto, que segue abaixo, 

gentilmente solicitamos alguns esclarecimentos: 

·         Que nos sejam enviados impreterivelmente até 16/6/2017 dados mais precisos 

para que possamos avaliar sua iniciativa (que possamos entender claramente como 

funciona a iniciativa). Tivemos dificuldades de entendimento do que se trata e em que 

estágio se encontra. Pareceu a nós que é somente uma ideia. 

·         Outra dúvida é quanto a duas perguntas que fizemos: 

·         A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO?  A sua resposta foi “sim”; gostaria que 

confirmasse isso ou se houver qualquer restrição solicito que possa nos esclarecer 

neste momento. 

·         Perguntamos também: 

·         HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

·         Sua resposta foi “não”. Gostaríamos que confirmasse isso. Caso haja qualquer 

restrição ou possibilidade de restrição, solicitamos que seja esclarecido neste 

momento. 

·         Em caso de a sua iniciativa, ou parte da sua iniciativa, ser escolhida para que se 

faça um piloto em uma cidade brasileira perguntamos:  como se daria o seu ganho 

financeiro com isso? E caso outras cidades queiram utilizar também este aplicativo? 

·         Quanto ao aplicativo, as informações ficarão no banco de dados da prefeitura ou 

de outro ente? 

mailto:xleonardo@gmail.com
mailto:xleonardo@gmail.com
mailto:adenisio.souza@cgu.gov.br
mailto:larissa.andrade@cgu.gov.br


·         Caso deseje pode me ligar para conversarmos, mas ao final, este trabalho será 

analisado por um grupo de pessoas com base em documentos escritos. Quanto mais 

claros forem seus documentos abordando tudo isso, mais condições teremos de 

analisar sua proposta. 

Grato pela atenção, 

Márcio Ventura 

AFFC/CGU 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Modernização da Ouvidoria Municipal 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Prefeitura Municipal 

de Bombinhas 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

ouvidoria@bombinhas.sc.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

O sistema de Ouvidoria Municipal tem como principal pressuposto trazer transparência, 
facilidade de acesso e efetividade ao cidadão.  
Implantada em 16/06/2015, a primeira intenção era otimizar e organizar os 
procedimentos internos da Ouvidoria, que não tinha uma sistema para registrar os 
atendimentos, e por consequência não havia como mensurar resultados ou 
quantitativos. 



Através do sistema, o usuário pode registrar sua demanda de casa, através do site da 
Prefeitura, preenchendo as informações básicas e relatando sua manifestação, que 
pode ser uma solicitação, denúncia, reclamação, informação ou elogio. Isso traz maior 
participação popular. Qualquer cidadão pode registrar um fato ocorrido na cidade de 
forma rápida. 
O sistema traz as reclamações georreferenciadas, permitindo uma fácil visualização de 
onde se localizam os atendimentos dentro da cidade. 
A iniciativa também prima pela transparência, pois o usuário recebe por e-mail todas as 
movimentações que acontecem no processo em tempo real, e consegue visualizar quais 
servidores já tiveram ciência da sua manifestação, e em qual data. 
Para a Ouvidoria também é possível saber quando o usuário recebeu e até leu o e-mail. 
O atendimento, uma vez aberto pelo contribuinte, registra os despachos de todos os 
setores em uma linha do tempo, permitindo um acompanhamento passo a passo do que 
está sendo feito para resolver a demanda. 
É possível também anexar fotos, vídeos e documentos. 
 
INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 ano e 10 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

( x ) Sim        Quais? O sistema não é de propriedade do Município, é contratado 

através de licitação. Não há uma restrição propriamente dita, mas apenas custos e 

forma de contratação a serem observadas para replicar a iniciativa em outros 

ambientes. 

(  ) Não 

RESULTADOS:  

Desde a implantação do sistema eletrônico de Ouvidoria foram registrados 909 
atendimentos, com um índice de resolução de 89%. Antes, não se possuía dados. 
Além disso, mudou-se a cultura dentro da própria Prefeitura, trazendo uma maior 
conscientização por parte dos servidores da importância da Ouvidoria. 
Os contribuintes por muitas vezes permaneciam insatisfeitos pela não resolução dos 
seus problemas, todavia, não existia propriamente um efetivo registro e 
acompanhamento das demandas, resultando por consequência na inefetividade da 
Ouvidoria, cenário que vimos buscando alterar diariamente. 
 



ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

https://bombinhas.1doc.com.br/b.php?pg=atendimento/atendimento&s=bombinhas

&itd=3 
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Conselho Municipal de Transparência e 

Controle Social 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

(  ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Secretaria Municipal 

de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle SEPLAG 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo federal, estadual, municipal, DF, 

etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

transparencia@niteroi.rj.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Por meio da Lei nº 3188 de 21 de dezembro de 2015 a Prefeitura de Niterói instituiu a 

Política Municipal de Transparência e Controle Social e criou o Conselho Municipal de 

Transparência e Controle Social com o objetivo avaliar e propor medidas de 

aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na 

gestão da administração pública. 



INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 ano e 5 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

Em apenas um ano e meio da criação do Conselho Municipal da Transparência e 
Controle Social a administração municipal já colhe bons frutos da participação da 
sociedade civil no órgão colegiado. Abaixo alguns resultados: 
- Adesão ao Programa Cidades Sustentáveis: no âmbito do Conselho foi apresentada à 
SEPLAG a oportunidade da Prefeitura de Niterói aderir ao Programa Cidades 
Sustentáveis. Além de Niterói, apenas os municípios de Campo dos Goytacazes e Rio das 
Ostras aderiram ao Programa. Ao aderir ao Programa as prefeituras se comprometem a 
mensurar e divulgar indicadores de diversas áreas, bem como disponibilizar estratégias 
que facilitem o acompanhamento dos resultados das ações do poder público. 
- Criação da Comissão de Indicadores: grupo de trabalho no âmbito do Conselho para a 
seleção de mais de 70 indicadores, o desenvolvimento de um Plano de Monitoramento 
de Indicadores para a Prefeitura de Niterói e construção de uma metodologia de 
implementação do sistema de mensuração periódica juntamente com a sociedade civil, 
órgãos e entidades. Ver notícia em: 
http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/artigo_detalhe.jsf?id=142  
- Mapeamento e divulgação na internet do mapeamento de órgãos colegiados: com 
base na solicitação dos conselheiros da sociedade civil que diagnosticaram a inexistência 
de informações consolidadas sobre os órgãos colegiados do município, a SEPLAG 
realizou um levantamento e identificou mais 20 conselhos de políticas públicas. 
Informações de cada um dos conselhos, como órgão vinculado, número de membros, a 
legislação de criação, instruções de como participar e documentos para download foram 
compiladas em uma planilha e disponibilizadas no Portal da Transparência. Atualmente 
a planilha está sendo monitorada e atualizada pela Secretaria Municipal de Participação 
Social. 
- Monitoramento da publicação das licitações e contratos: conforme exigido pela Lei de 
Acesso à Informação é obrigatório que os entes públicos divulguem todos os editais e 
contratos dos procedimentos licitatórios na íntegra na internet. Os conselheiros 
fiscalizam esse aspecto no Portal da Transparência e cobram a Prefeitura para que faça 
esse monitoramento periodicamente. 
- Plano de 100 dias aberto a toda a população: o Plano de 100 dias é uma prática comum 
nos governos para organizar os primeiros dias de gestão e orientar o desenvolvimento 



dos principais desafios. Após solicitação dos conselheiros, o governo disponibilizou o seu 
plano de ação para toda a sociedade na internet.  
- Conteúdo sobre transparência e participação social no Almanaque do Código de Ética 
dos Agentes Públicos Municipais: o código de ética instituído pelo Decreto Municipal nº 
12.524/2017 estabelece princípios e deveres que devem nortear a atuação do agente 
público municipal. A fim de divulgar o seu conteúdo na Prefeitura, foi elaborado um 
Almanaque informativo. Um dos temas abordados no Almanaque é a transparência e 
controle social. O material está sendo utilizado na formação dos agentes públicos, sendo 
que os órgãos e entidades da administração municipal deverão cumprir anualmente um 
percentual de certificação da equipe no curso do Almanaque do Código de Ética após 
responder a uma prova on line no site Escola de Governo e Gestão. 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Conselho-da-Transparencia/conselho-da-

transparencia.html 

 

QUESTIONAMENTOS POSTERIORES VIA E-MAIL: 

 

 

  

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Conselho-da-Transparencia/conselho-da-transparencia.html
http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Conselho-da-Transparencia/conselho-da-transparencia.html
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): O Melhor remédio é a Transparência 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE: 

( x ) Transparência 

(  ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

(  ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Rede Nossa Belém 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Coletiva (movimento, grupo, coletivo, etc.) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

nossabelem@gmail.com 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

(  ) Comunitária 

(  ) Municipal 

( x ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

(  ) Nacional 

(  ) Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Trata-se da regulamentação do controle social de medicamentos e materiais médicos 
administrados pelo Poder Executivo do Estado do Pará, a partir da mobilização das 
sociedade civil organizada com o apoio do Ministério Público Estadual. A 
regulamentação consiste em disponibilizar às entidades de defesa do direito à Saúde, 
senha para consulta do sistema de controle de estoque desses materiais, bem como 
prevê "inspeções cidadãs" aos estoques mantidos pelo Estado, de forma periódica e com 
apoio da Secretaria Estadual de Saúde. 
A regulamentação foi estabelecida por Decreto do Governador e Portaria da Secretaria 
Estadual de Saúde, contando com efetiva participação da sociedade civil organizada, 



acompanhada pelo Ministério Público paraense, a partir da identificação de problemas 
graves na gestão de medicamentos que levavam a não entrega desses produtos aos 
usuários do SUS. 
A prática possibilita que as entidades ou o Estado publiquem mensalmente, na internet, 
os relatórios gerenciais do sistema de controle de estoque desses materiais, de forma 
que qualquer cidadão, especialmente aqueles que recebem medicamentos de uso 
contínuo, possam monitorar os níveis de estoque dos seus medicamentos, antecipando 
sua intervenção ou a da sua associação representativa para evitar falhas no suprimento 
de seu material. 
 

INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 

( x ) Sim        Há quanto tempo? 2 anos e 8 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Não 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS:  

Gestão de medicamentos e materiais médicos da Rede Pública de Saúde aferida, sob 

contínuo aperfeiçoamento e efetivo controle social: - Redução de riscos de desperdício, 

desvios e falta de medicamentos e materiais médicos nas unidades públicas de saúde: - 

Cultura de transparência fortalecida; - Sociedade civil empoderada. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL): 

www.osbelem.org 

  

http://www.osbelem.org/
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Programa Agentes Formadores de 

Governo Aberto 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE:  

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Letícia Nery 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo municipal) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

leticianery@prefeitura.sp.gov.br 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

( X ) Comunitária 

(X  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

() Nacional 

() Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

De gestão intersecretarial entre os órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
coordenado pela iniciativa São Paulo Aberta, da Secretaria Municipal de Relações 
Internacionais, o Programa Agentes Formadores de Governo Aberto visa disseminar a 
cultura de governo aberto entre os munícipes e descentralizar essas discussões nas mais 
de 30 áreas de abrangência das unidades administrativas regionais da cidade. Para isso, 
seleciona agentes da sociedade civil por meio de um Edital de Chamamento de Projetos 
de Atividades Formativas para que estes realizem oficinas a servidores públicos, 
conselheiros, estudantes e público em geral. Na 1ª Edição do Programa, foram 



selecionados 48 agentes que realizaram 10 horas mensais de formações nas seguintes 
categorias temáticas: transparência; mapeamento colaborativo e gestão participativa; 
tecnologia aberta e colaborativa; e comunicação em rede. Durante um ano, período de 
duração da 1ª Edição, mais de 15 mil pessoas receberam essas formações, de modo que 
o Programa foi reconhecido internacionalmente pela OCDE como prática 
governamental replicável. Fruto de um dos compromissos firmados com a Open 
Government Partnership, no plano de ação da cidade de São Paulo, este ano o Programa 
foi ampliado para selecionar 56 novos agentes em sua 2ª Edição, tendo como categorias 
temáticas: transparência e dados abertos; Gestão Participativa e Mapeamento 
Colaborativo; Inovação, Tecnologia Aberta e Colaborativa e Cultura Digital e 
Comunicação.  
 
INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 
( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 ano e 7 meses 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 

( x ) Não 

RESULTADOS: 15 mil pessoas nas áreas de abrangência das 32 regiões administrativas 

da cidade de São Paulo que receberam essas formações, foram capacitadas e se 

apoderaram das temáticas de governo aberto 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL):  
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NOME DA INICIATIVA DE FOMENTO AO GOVERNO ABERTO 

(AÇÃO/PROJETO/EXPERIÊNCIA/SOLUÇÃO): Rede INFO Aberta 

PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO QUE A INICIATIVA PROMOVE:  

( x ) Transparência 

( x ) Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

( x ) Participação Cidadã 

( x ) Tecnologia e Inovação 

NOME DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: Thomaz Anderson 

Barbosa da Silva 

NATUREZA DO (A) RESPONSÁVEL: Pública (governo municipal) 

EMAIL DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA: 

tasilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR 

TELEFONE DA PESSOA/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA:  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA INICIATIVA (MESMO SE REPLICÁVEL E OPERANDO EM 

VÁRIOS LOCAIS): 

(  ) Pessoal 

( X ) Comunitária 

(X  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Regional 

(  ) Macrorregional 

() Nacional 

() Internacional 

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA: 

Ao final de 2016, foi firmado com a iniciativa internacional Open Government Partnership (OGP 
ou Parceria para Governo Aberto, em português) um Plano de Ação em Governo Aberto da 
cidade de São Paulo que, entre outros compromissos, pactuou o desenvolvimento de uma rede 
de servidores envolvendo todas as secretarias, entes e equipamentos municipais para dialogar 
com o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto (CIGA-SP) e a São Paulo Aberta, a fim de 
capilarizar, institucionalizar e transversalizar as políticas públicas de governo aberto no 
município.  



Para isso, desenvolveu-se a Rede INFO Aberta, uma rede com os agentes públicos em cada órgão 
ou entidade municipal que exercem a função de: 

(i) autoridade máxima; 
(ii) chefia de gabinete; 
(iii) assessoria jurídica e de comunicação; 
(iv) pontos focais de governo aberto.  

 
O objetivo da rede é estimular uma maior interação entre os servidores municipais, a troca de 
experiências, instruir e qualificar os(as) agentes públicos(as) quanto aos princípios e valores de 
governo aberto e aos benefícios da abertura de governos no fortalecimento da gestão pública 
municipal, capacitar para que os(as) agentes públicos(as) pontos focais de governo aberto, em 
conjunto com outros representantes, desenvolvam projetos de iniciativas de governo aberto 
para os órgãos ou entidades municipais dos quais fazem parte e enriquecer o debate sobre 
transparência, acesso às informação, participação social, integridade pública e inovação, 
princípios de governo aberto.  
Como atividades principais previstas para a nova Rede INFO Aberta - Rede de Agentes 
Públicos(as) pelo Acesso à Informação e Governo Aberto ao longo de 2017, estão:  

i) a realização de formações e encontros que estimulem o conhecimento em acesso à 
informação e governo aberto;  

ii) o estímulo à comunicação e difusão de boas práticas em acesso à informação e 
governo aberto entre os órgãos; e,  

iii) a realização de capacitações para agentes públicos(as) para desenvolverem 
iniciativas transversais de governo aberto e promoverem a disseminação da cultura 
de acesso à informação e governo aberto. 

Nesse momento, a Controladoria Geral do Município de São Paulo se debruça sobre a realização 
de duas modalidades de formações/capacitações, sendo uma delas destinada a agentes 
públicos(as) indicados como pontos focais do sistema eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão (e-SIC) e outra dirigida a pontos focais de governo aberto, ambos distribuídos pelos 
órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
O objetivo do curso sobre Governo Aberto na Prefeitura Municipal de São Paulo é instruir e 
qualificar os(as) agentes públicos(as) quanto aos princípios e valores de governo aberto e aos 
benefícios da abertura de governos no fortalecimento da gestão pública municipal, bem como 
capacitar para que os(as) agentes públicos(as) pontos focais de governo aberto, em conjunto 
com outros representantes, desenvolvam projetos de iniciativas de governo aberto para os 
órgãos ou entidades municipais dos quais fazem parte. 

 
INICIATIVA JÁ IMPLANTADA? 
( x ) Sim        Há quanto tempo? 1 ano e 4 meses. 

(  ) Não 

A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA INICIATIVA ESTÁ 

SISTEMATIZADA/MANUALIZADA? Sim 

A METODOLOGIA É DE LIVRE UTILIZAÇÃO? Sim 

HÁ RESTRIÇÕES LEGAIS/COMERCIAIS/AUTORAIS PARA A DISSEMINAÇÃO DA 

INICIATIVA? 

(  ) Sim        Quais? 



( x ) Não 

RESULTADOS:  A iniciativa ainda está em andamento, não havendo resultados 

concretos mensuráveis. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INICIATIVA (PLATAFORMA/SITE/BLOG/REDE SOCIAL):  

 

 

 


