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Introdução 
 

O Brasil vive um momento único em sua história, um momento de            
transição, onde está claro o aumento da consciência política de          
nossa população.  
 
Prova disso é o número cada vez maior de pessoas indo às ruas protestas e               
discutindo sobre política. Dentre os temas, um se destaca: a CORRUPÇÃO.           
Acreditamos que estamos no caminho certo, mas precisamos materializar esses          
anseios de melhorias em propostas concretas de mudanças.  
 

“Mas o que podemos fazer para combater a corrupção?” 
 
Defendemos que a principal ferramenta para o combate à corrupção é a transparência, aliada a               
tecnologia e engajamento cívico. Consideramos importante discutir política nacional, mas para           
mudanças concretas, devemos começar a nos interessar pelas ações realizadas pela Prefeitura em             
nossa rua, em nosso bairro, em nossa cidade. Logicamente, isso se estende aos Vereadores              
também. Por exemplo, você sabe o que é discutido nas sessões da câmara, quais as proposições                
de cada vereador?  
 
O fato é que existe uma descrença total na política e isso é fruto de um sistema onde a regra é                     
esconder ou omitir informação. Nossa proposta é que comecemos a pensar e agir diferente e               
passemos a acreditar que nossas ações podem fazer a diferença no dia-a-dia da nossa cidade. Aqui                
você encontrará um conjunto de proposições otimistas para nossa amada, Castanhal.  
 
Esse programa foi criado inspirado na Lei de Acesso à Informação, no projeto de lei em tramitação                 
no Senado sobre a análise do “Índice de Transparência do Poder Legislativo” e, principalmente,              
iniciativas nacionais e internacionais de transparência, que tem como base o uso da tecnologia              
como ferramenta de participação,colaboração e interação entre cidadãos e poder público. 
 
O fato é que não podemos esperar resultados melhores se a nosso pensamento é sempre o                
mesmo: “Vou votar no que vai ganhar. Não vou jogar meu voto fora”, “vou votar no mais                 
conhecido”, “vou votar em branco”. Quantas vezes já vimos isso? Historicamente uma grande parte              
da população tem votado com esses ou outros argumentos similares. Precisamos inovar, sair da              
caixa e pensar num político como um gestor. 
 
Pensemos juntos: uma empresa para crescer precisa de pessoas competentes e sistemas            
informatizados que darão suporte na gestão. Sem isso, nada feito. Ou você já viu uma empresa de                 
sucesso tirando pedidos em bloquinhos de papel?  
 
Analogamente, podemos dizer que a Prefeitura e Câmara da grande maioria das cidades do Brasil               
ainda utilizam esses “bloquinhos de papel” para gerir um orçamento milionário. O resultado não              
pode ser outro, senão má gestão e todos os problemas que vem com ela. Nossa proposta é que                  
possamos levar para a gestão pública de Castanhal a mesma agilidade que você encontra na               
internet quando deseja fazer algo, seja conversar com um amigo, enviar arquivos ou saber mais               
sobre um determinado assunto. Tudo na distância de um toque na tela ou um clique de um                 
mouse. 
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Nossas propostas são baseadas em 5 bases complementares, são elas:  
 

1. Transparência na Câmara de Vereadores (Legislativo): 
2. Transparência Administrativa 
3. Participação e Controle Social 
4. Aderência a Lei de Acesso a Informação (LAI): 
5. Fiscalização Continuada 

 
Listamos também os endereços de internet de um conjunto de vídeos que tratam sobre o tema de                 
transparência, participação social e o uso da tecnologia na nova forma de se fazer política. 
 
Na última parte a nossa “Caixa de Ferramentas”, onde você poderá conhecer um pouco mais de                
alguns dos aplicativos e sistemas de internet que utilizaremos para gerir todo o conteúdo              
produzido por nós e principalmente, por você, caro cidadão.  
 
Em caso de dúvidas ou para conhecer um pouco mais sobre nossas proposta, acesse:              
www.leodepadua.com.br. 
 

Leo de Pádua 
Candidato a vereador por Castanhal para eleições de 2016 
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TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA  
 
Transparência Legislativa abarca aspectos relevantes da atividade parlamentar que,         
por sua especificidade, não são diretamente discriminados na legislação geral sobre           
transparência. Nos propomos ir além, pois se trata de averiguar quão transparente é             
um órgão naquilo que corresponde a sua essência: legislar. Para tal, nos baseamos             
em determinações legais do papel do Poder Legislativo estabelecidos na Constituição           
Federal, bem como diretrizes da União Interpalarmentar (IPU). A seguir, listamos os            
tópicos e suas respectivas propostas: 
 
 
Proposições Legislativas 

➔ Divulgar informações básicas sobre propostas em tramitação: autor, relator, data de           
apresentação, ementa, assunto / indexação, histórico e situação. 

➔ Disponibilizar informações sobre propostas fora de tramitação: autor, último relator, data           
de apresentação, ementa, assunto, histórico e motivo de não estar mais tramitando            
(aprovação ou arquivamento). 

➔ Divulgar o resultado das votações. 
➔ Divulgar as votações nominais. 

 
Disponibilização de Documentos 

➔ Disponibilizar os projetos de leis iniciais, requerimentos, emendas, substitutivos, relatórios,          
pareceres e projetos finais. 

➔ Disponibilizar os textos, como leis já existentes, pareceres técnicos, regulamentos, entre           
outros. 

➔ Disponibilizar atas das sessões plenárias. 
 
Consulta às Leis 

➔ Disponibilizar consulta às leis municipais. 
 
Agenda Legislativa 

➔ Disponibilizar publicação online dos diários oficiais das atividades legislativas da Câmara. 
➔ Divulgar agenda do Plenário e das comissões. 

 
Comunicação 

➔ Transmitir as sessões legislativas ao vivo  via internet. 
➔ Disponibilizar os vídeos das seções anteriores para consulta via internet. 
➔ Divulgar notícias em formato textual sobre os trabalhos legislativos e temas correlatos, via             

internet. 
 
Comissões 

➔ Divulgar informações sobre as Comissões: Permanente/Temporária, Composição por        
parlamentares, partidos, blocos partidários e atividades. 

 
Parlamentares 

➔ Divulgar a biografia dos parlamentares. 
➔ Divulgar endereço e telefone dos gabinetes parlamentares. 
➔ Divulgar lista de presença e ausência dos parlamentares. 
➔ Divulgar as atividades legislativas dos parlamentares. 

Leo de Pádua : 25.777  O Vereador Transparente 
www.leodepadua.com.br 



 

➔ Divulgar de maneira centralizada todos os documentos públicos elaborados pelo          
parlamentar. 

➔ Proibir os parlamentares de utilizarem celulares durante as sessões plenárias. 
 

 
 
TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA  
 
Mensura o nível de transparência do órgão legislativo no que diz respeito a questões              
orçamentárias e de administração dos recursos públicos, tais como licitações e           
contratos. Envolve também assuntos ligados aos recursos humanos do órgão, tanto           
de parlamentares, como de servidores e demais colaboradores. Ao procurar abranger           
tais questões, surgem automaticamente pontos também tratados pela Lei de          
Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação, que foram devidamente            
contemplados nas análises. Também dedicamos um tópico para tratar do tema           
planejamento estratégico, a fim de avaliar a preocupação dos legislativos com a            
transparência de seus projetos e do alcance de suas metas. A seguir os tópicos e               
propostas do nosso plano de mandato. 
 
 
Recursos Humanos 

➔ Divulgar lista completa e remuneração de servidores efetivos e comissionados. 
➔ Divulgar lista completa e remuneração de servidores aposentados e de pensionistas. 
➔ Divulgar lista completa de terceirizados e estagiários. 
➔ Divulgar quantitativo de cargos efetivos e comissionados. 
➔ Divulgar informações sobre horas extras. 
➔ Divulgar informações sobre viagens oficiais realizadas por servidores. 
➔ Divulgar informações sobre concursos públicos. 
➔ Divulgar a legislação vinculada a questões de RH. 

 
Licitações e Contratos 

➔ Divulgar informações sobre licitações realizadas pela Câmara. 
➔ Divulgar informações sobre contratos firmados pela Câmara. 
➔ Divulgar a legislação relacionada a licitações e contratos. 

 
Estrutura Administrativa 

➔ Divulgar a estrutura organizacional da Câmara. 
➔ Divulgar as atribuições de cada setor da Câmara. 
➔ Divulgar os contatos de cada setor da Câmara. 

 
Orçamento e Finanças 

➔ Divulgar as despesas da Instituição. 
➔ Divulgar as receitas da Instituição. 
➔ Divulgar Relatório de Gestão Fiscal. 
➔ Divulgar as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 
➔ Divulgar a legislação relacionada a orçamentos e finanças. 

 
Gastos dos Parlamentares 
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➔ Divulgar informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba         
indenizatória. 

➔ Divulgar os subsídios dos parlamentares. 
➔ Divulgar proventos de aposentadoria e pensionistas. 
➔ Divulgar a legislação relacionada a gastos dos parlamentares. 

 
Planejamento Estratégico 

➔ Publica dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e seus            
respectivos indicadores. 

 

 
 
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  
 
A dimensão Participação e Controle Social foi criada com o objetivo de avaliar a              
abertura da Câmara Municipal de Castanhal à participação ativa da sociedade em            
suas funções legais. A propostas a seguir são enfocadas tanto a participação dos             
cidadãos na influência na atividade do legislativo propriamente dito, ou seja, na            
elaboração de leis e fiscalização do poder executivo, quanto a participação da            
sociedade em decisões estratégicas e até administrativas do órgão, o que se dá             
notadamente por meio da presença de membros da sociedade civil organizada em            
conselhos deliberativos do órgão. A seguir as propostas: 
 
 
Participação Popular 

➔ Disponibilizar mecanismo específico para população contribuir com o processo legislativo. 
➔ Disponibilizar mecanismo para a população se comunicar diretamente com os          

parlamentares. 
➔ Disponibilizar uma  Ouvidoria. 
➔ Disponibilizar mecanismo de captação de opinião estimulada da população (pesquisas,          

enquetes). 
➔ Disponibilizar outros mecanismos para a população expressar sua opinião livre e           

espontaneamente (não necessariamente direcionada a parlamentares ou à proposição de          
temas legislativos). 

➔ Criar sistema de denúncia de servidores públicos. 
➔ Estimular a presença da população em sessões plenárias, às terças-feiras na Câmara. 

 
Conselhos 

➔ Abrir os conselhos para participação de membros da sociedade civil. 
 
Canal da Cidadania 

➔ Criação do Canal da Cidadania. Ele faz parte do conjunto de canais públicos explorados por               
entes da Administração Pública direta e indireta em âmbito federal, estadual e municipal, e              
por entidades das comunidades locais, dentro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 

➔ Para o poder público: 
◆ Poderão transmitir atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes          

públicos federal, estadual e municipal. 
 

➔  Para o cidadão: 
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◆ Propiciar a formação crítica do indivíduo para o exercício da cidadania e da             
democracia;  

◆ Promover a universalização dos direitos à informação, à comunicação, à educação           
e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais; 

◆ Fomentar a produção audiovisual independente, ampliando a presença desses         
conteúdos, de interesse da comunidade, em sua grade de programação; 

◆ Contemplar a produção local e regional; 
◆ Dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos            

sociais da comunidade; 
◆ Oferecer mecanismos à formação e à integração da comunidade, estimulando o           

lazer, a cultura e o convívio social; 
◆ Promover programas de finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas         

em benefício do desenvolvimento geral da comunidade. 
 
Educação 

➔ Criar o projeto Câmara Itinerante, que levará a todos os cantos de Castanhal, educação              
sobre cidadania para nas escolas, associações de bairro, ONGs e outras entidades afins. 

 
 
 
ADERÊNCIA À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI ) 
 
A Aderência à LAI foi pensada como uma medida avaliativa do grau de atendimento              
do órgão legislativo aos itens mandatórios da Lei de Acesso à Informação voltados             
para a divulgação de informações públicas via internet. Esta dimensão tem a            
peculiaridade de possuir intersecção com todas as demais dimensões, pois para           
mensurar algumas exigências da LAI é necessário vasculhar todo o site da Câmara. O              
ponto referencial utilizado para criar as propostas que compõem esta dimensão           
baseia-se estritamente na LAI, com ênfase para os tópicos mais importantes da lei,             
em especial aqueles que dizem respeito à divulgação de informações. 
 
Fomento à cultura da transparência 

➔ Regulamentação da LAI no município. 
➔ Disponibilizar material didático em sua página na internet voltado à população em geral             

sobre transparência. 
➔ Publicar, anualmente, em seu site na internet, relatório estatístico contendo a quantidade            

de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações           
genéricas sobre os solicitantes. 

 
Perguntas frequentes 

➔ Disponibiliza no site da Câmara perguntas e respostas mais frequentes da sociedade. 
 
Direito de acesso à informação 

➔ Fornecer orientações, no seu site na internet, sobre o local físico e virtual onde poderá               
acessar a informação não publicada no sítio. 

➔ Viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de sua página             
oficial na internet. 

➔ Tem um órgão recursivo de solicitação de acesso a informação. 
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➔ Não exigir obrigatoriedade de dados, além do nome, e-mail e telefone dos cidadãos             
interessados em solicitar informações à Câmara. 

 
Facilidade de acesso 

➔ A página na internet contém ferramenta de busca que permita o acesso à informação de               
forma objetiva, clara, transparente e em linguagem de fácil compreensão. 

➔ A página na internet possibilita a gravação de relatórios em formatos eletrônicos abertos e              
não proprietários que facilitem a análise (planilhas e texto). 

➔ Divulga em detalhes os formatos eletrônicos utilizados para estruturação da informação. 
 
Canais de comunicação 

➔ Disponibilizar no site o telefone de atendimento da câmara 
➔ Criação do e-Sic para solicitação de acesso a informação 
➔ Qualificação dos servidores Públicos focado em gestão de conhecimento e inovação 

 
 
 
 

FISCALIZAÇÃO CONTINUADA 
 
Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se            
desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. Na Administração             
Pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe             
examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública, à legislação e            
aos princípios básicos aplicáveis ao setor público. 
 
Nesse contexto, a ação do Poder Legislativo municipal (Vereador) na fiscalização dos            
gastos públicos é fundamental para garantir que a sua aplicação esteja de acordo             
com os interesses coletivos. 
 
É importante salientar que o vereador quando controla a atuação do gestor público             
municipal (Prefeitura) está, na verdade, cumprindo uma obrigação fixada pelo texto           
da Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual estabelece em seu art. 31 que a               
fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal,mediante         
controle externo. Para tal, listamos uma série de medidas fundamentais para o            
devido fim: 
 
Fiscalizar, acompanhar e divulgar... 

➔ Apuração das licitações da Prefeitura e Câmara Municipal. 
➔ Obras, ampliações e reformas de bens públicos. 
➔ Prestação de conta do trabalho dos Conselhos Municipais, em especial o de saúde e de               

educação. 
➔ Renúncia Fiscal e Perdão de Dívidas concedidas pela prefeitura. 
➔ Atendimento aos pedidos de Informação pelo e-SIC. 
➔ Apurar denúncias contra funcionários públicos. 
➔ Fiscalizar e divulgar a folha de pagamento da prefeitura e câmara em busca de              

irregularidades. 
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➔ O trabalho do Controle Interno da prefeitura, garantindo sua autonomia e assegurando a             
observância às normas, leis, diretrizes, planos, regulamentos e procedimentos         
administrativos. 

➔ Arrecadação de taxas e impostos municipais. 
➔ Recebimento por repasses de fundos federais e sua aplicação 
➔ Preenchimento semestral do Índice de Efetividade de Gestão 
➔ Acompanhamento da manutenção e consumo de combustíveis da frota de veículos leves e             

pesados da prefeitura 
➔ Controle da Merenda e Transporte Escolar 
➔ Prestação de contas dos repasses via convênios estaduais e federais 
➔ Análise de ocorrências, enquetes e abaixo-assinados criados no aplicativo Civicapp.com.br 
➔ Concessões de terras no Polo Empresarial de Castanhal 
➔ Execução do Planejamento Estratégico da Câmara Municipal 
➔ Acompanhar junto ao Tribunal de Contas do Município toda e qualquer referência a             

Castanhal 
➔ Ações de asfaltamento na cidade, garantido que a quantidade e qualidade negociada em             

licitação serão de fato revertido em serviços para a população. 
➔ Fiscalizar a correta utilização de bens públicos, denunciando seu eventual uso para fins             

particulares, tais como veículos, impressoras, telefones, etc. 
➔ Verificar a existência física dos bens, isto é, se os materiais adquiridos são de fato               

entregues e existem, bem como se suas características correspondem ao que foi            
contratado 

➔ Transformar as publicações do Diário Oficial em um sistema totalmente acessível à            
população. 

➔ Indicadores de desempenho da prefeitura (meta VS realizado) 
➔ Inventário de bens móveis e imóveis da prefeitura, bem como a sua conservação e              

manutenção. 
➔ Cessões, permutas  e doação da prefeitura. 
➔ Pagamento de precatórios. 
➔ Renúncia fiscal - apresentação de formas, valores, beneficiários e condições de renúncia            

ou estímulos fiscais. 
➔ Fiscalizar os repasses, aplicação e prestação de contas dos convênios estaduais e federais 
➔ Relação completa de funcionários (concursados e comissionados) e suas respectivas          

remunerações. 
➔ Relação dos conselhos municipais, seus membros, contatos, agenda, pauta, regimento,          

processo eleitoral e pareceres. 
➔ Divulgação de notícias relevantes dentro das ações realizadas por cada secretaria. 
➔ Disseminar a cultura de transparência dentro da Câmara e Prefeitura. 
➔ Acompanhar o grau de efetividade do sistema de monitoramento por vídeo do município. 
➔ Certificar que contribuintes pagantes de iluminação pública, tenham o serviço          

devidamente prestado. 
➔ Organograma completo dos funcionário da Câmara e Prefeitura com seus responsáveis e            

respectivas atribuições. 

CAIXA DE FERRAMENTAS 
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Chamamos de caixa de ferramentas o conjunto de aplicativos e sistemas de internet             
que utilizaremos para nos ajudar na gestão da informação que iremos produzir e             
consumir. Quando falamos “nós”, me refiro a eu e você. Levaremos o melhor do              
mundo digital para o mundo real, tirando o proveito disso para o benefício de nossa               
cidade e também a nossa melhoria, como cidadãos. A seguir, algumas ferramentas            
que iremos implementar em nosso mandato. 
 
Civicapp - civicapp.com.br 
Aplicativo de celular que permite qualquer cidadão publicar e consumir informações e fotos de              
problemas do dia-a-dia da sua cidade, como: buraco na rua, falta de saneamento básico, problema               
de iluminação pública e etc.. Ele também permite a criação e participação de abaixo-assinados e               
enquetes específicas para a cidade do usuário. Esse aplicativo é idealizado e criado por nós e                
poderá ser usado por qualquer cidadão, de qualquer cidade do Brasil sem custo algum. 
 
Facebook - facebook.com 
Reformulação da fanpage da Câmara. Nela iremos replicar todo o conteúdo criado para o novo site                
da Câmara. Publicação semanal dos trabalhos realizados nas sessões plenárias, resultado de            
votações, requerimentos, publicação de vídeos das sessões e etc.. Iremos estimular a todos os              
vereadores que criem uma fanpage para prestar contas do seu trabalho. 
 
Youtube - youtube.com 
Nele iremos manter um canal onde serão transmitidas ao vivo e arquivadas as sessões plenárias               
semanais da Câmara. Além disso, também produziremos vídeos com discussões sobre temas            
relevantes para Castanhal, como: apresentação de projetos de lei, discussão do orçamento público,             
entrevistas e etc.. 
 
Whatsapp 
Estimularemos a criação de grupos entre vizinhanças, de modo a fomentar a discussão de              
melhorias para a sua rua e/ou bairro. Dentro de cada bairro que possui sua associação, iremos                
definir “Agentes de Transformação” que serão responsáveis pela administração do grupo. Eles            
reportarão diretamente a nossa equipe para que sejam tomadas as devidas providências. 
 
Google Docs - google.com/docs 
Conjunto de ferramentas do Google que permite a criação de planilhas, documentos e formulários              
de pesquisa (enquetes). Utilizaremos essa plataforma, pois ela permite que façamos interação em             
tempo real com o cidadão, sem custo de pessoal e distribuição de material impresso.  
 
Wikimapps - wikimapps.com 
Criaremos um mapa colaborativo de Castanhal onde listaremos a localização e informações sobre             
todos os equipamentos da prefeitura, suas secretarias, postos de saúde, feiras, praças, jardins,             
centro de esporte e lazer e etc.  
 
Wordpress - wordpress.com 
O Wordpress é um dos principais gerenciadores de conteúdos para portais de internet. Iremos              
elaborar o site da Câmara Municipal com essa tecnologia. Faremos um site que atende os               
requisitos de transparência e acessibilidade, aliado a um conteúdo relevante e interativo. 
 
 
 
DemocraciaOS - democracyos.org 
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Ferramenta que permitirá aos castanhalenses opinarem sobre projetos de lei em tramitação na             
Câmara Municipal de Castanhal. É uma software livre e já utilizado em vários países. Castanhal será                
uma das pioneiras no Brasil a utilizarem a tecnologia. 
 
e-SIC - softwarepublico.gov.br/social/e-sic-livre 
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa,              
física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a               
resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Legislativo e Executivo Municipal. O              
cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. 
 
Castanhal Transparente - castanhaltransparente.com.br 
Portal criado e mantido por nós onde fornecemos dados sobre a gestão da Prefeitura e Câmara de                 
Vereadores, dados esses, que até então eram fechados ou não era acessíveis. Podemos destacar              
uma publicação que repercutiu bastante nas redes sociais, a folha de pagamento da prefeitura.              
Não deixe de visitar nosso portal e ver essa e outras publicações. 
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