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Resumo da Iniciativa: A principal proposta foi a criação de um sistema de 

gerenciamento de informações públicas destinadas as pessoas com deficiência visual 

(cegos) pela internet, na divulgação e ampliação da cultura de acesso a informação, com 

a utilização de dados abertos para ampliar a transparência passiva das ações do Governo 

(Municipal, Estadual e Federal) através de publicações das informações acessíveis. 

Problema Enfrentado 

Transparência na gestão pública é uma das melhores armas mais eficiente no 

combate à corrupção, ao mau uso do dinheiro público e na fiscalização e participação 

popular na elaboração de políticas públicas que realmente correspondas às expectativas 

e demandas da nossa sociedade.  

Apesar de termos disponíveis ferramentas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

o Pregão Eletrônico, o Sistema de Convênios, Portais de Transparência, ainda temos 

dificuldades em deixar pública a informação aos cidadãos, pelas mais diversas razões. 

Uma destas razões é a falta de informações acessíveis, em um formato aberto, de 

fácil compreensão e manuseio. Lembramos que temos 24 % de pessoas que possuem 

alguma deficiência, além dos idosos e analfabetos em nosso país. 

A utilização das informações públicas em dados abertos, proporciona que seja 

utilizadas, reutilizadas e redistribuídas as informações por qualquer pessoa, podendo 

incluir o cruzamento com outros conjuntos de dados, gerando uma participação universal, 

contribuindo para ampliação dos cidadãos das ações de nossos governantes. 

Estes dados devem estar em um formato conveniente e modificável. Eles devem 

ser primários, atuais, acessíveis, compreensíveis, legíveis por máquina, não devem ser 

propriedade exclusiva de entidades ou organizações e devem ser livres de licença. 

Nosso principal objetivo é ampliar a capacidade de participação dos cidadãos nas 

decisões político administrativo e na elaboração e fiscalização de políticas públicas. 



Assim, os cidadãos poderão contribuir efetivamente com as decisões que afetam o futuro 

de nossa cidade, de nosso país.  

 

Oportunidade percebida para Inovação 

Sendo assim, percebemos que atualmente, em uma era das informações e com 

facilidade de acesso a dispositivos tecnológicos e de ferramentas de busca de 

informações na internet, o que parece fácil para encontrar uma determinada informação, 

se transforma em um trabalho árduo em nossas tarefas diárias.  

Por outro lado, o grande volume de informações disponíveis na Internet constitui 

um entrave para a recuperação de informações relevantes, situação que exige que os 

usuários tenham de estar preparados para fazer uso eficiente dessas tecnologias. Nesse 

sentido, a sociedade de informação exige que sejam capazes de localizar uma 

informação, compreendê-la e utilizá-la. 

Se analisarmos um determinado grupo de pessoas que possui deficiência visual 

em suas atividades diárias de busca a informação, percebemos uma maior dificuldade na 

busca de informações públicas, e em especial, as ações do Governo e execução de 

políticas públicas.   

Apesar do direito de acesso à informação estar previsto no inciso XXXIII, do artigo 

5º. da Constituição Federal, mas na prática a falta de acessibilidade impede o acesso, 

além da cultura do brasileiro de não acompanhar e fiscalizar o nosso legislativo e 

executivo. 

Percebemos então, a oportunidade de iniciar um trabalho inovador, em busca da 

ampliação da acessibilidade das informações públicas em nossa cidade, além de divulgar 

e ampliar a utilização de dados abertos em nossa rotina diária na divulgação de 

informações a toda a população, através da criação de um sistema de gerenciamento de 

informações públicas destinadas as pessoas com deficiência visual (cegos) pela internet, 

na divulgação e ampliação da cultura de acesso a informação, com a utilização de dados 

abertos para ampliar a transparência passiva das ações do Governo (Municipal, Estadual 

e Federal) através de publicações das informações acessíveis. 

 
 

 



Solução Adotada 

Proposta inovadora: Criar um espaço virtual de diálogo, criação e troca de idéias / 

conhecimentos, auxiliando na implementação das ações de transparência pública para 

controle social, integrando em um único espaço as informações do legislativo e executivo 

da cidade de Sorocaba, com base na utilização de ferramentas Web 2.0. Trabalhando 

com o conceito de webcidadania “Adote um Político”. 

 

Inovação 

A principal proposta inovadora é a compilação, estruturação e divulgação da cultura 

de acesso a informação, com a utilização de dados abertos para ampliar a transparência 

passiva / ativa das ações do Governo Municipal (accountability) através de publicações 

das informações acessíveis as pessoas com deficiência visual. 

A idéia surgiu após uma conversa com deficientes visuais que queriam saber quais 

leis municipais que existia em Sorocaba, mas que os mesmos não conseguiam obter esta 

informação, devido a falta de acessibilidade digital do site da prefeitura municipal. 

Sendo assim, resolvemos criar um espaço virtual, onde iríamos propor algumas 

ações de webcidadania, com foco principal na acessibilidade comunicacional, sendo uma 

referência ao cidadão que queira também acompanhar a utilização do dinheiro público e 

dos atos do executivo e legislativo municipal. 

Resolvemos colocar em prática esta idéia, depois dos debates da 1ª Conferência 

Nacional sobre Transparência e Controle Social (1ª Consocial) foi um processo nacional 

coordenado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Convocada por Decreto 

presidencial de 8 dezembro de 2010, a 1ª Consocial teve etapas preparatórias de julho de 

2011 a abril de 2012 em todo o Brasil, mobilizando diretamente mais de 150 mil 

brasileiros representados por cerca de 1,2 mil delegados na etapa nacional, que ocorreu 

em Brasília entre 18 e 20 de maio de 20102.  

O tema central "A Sociedade no Acompanhamento e Controle da Gestão Pública". 

Seu objetivo principal foi promover a transparência pública e estimular a participação da 

sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um 

controle social mais efetivo e democrático. 



Sendo assim, a Prefeitura de Sorocaba promoveu nos dias 19 e 20 de janeiro de 

2012, a etapa municipal da 1ª Conferência Nacional Sobre Transparência e Controle 
Social (Consocial). Onde foram convidados representantes do Poder Público, 

universidades, entidades representativas, associações de classe de Sorocaba e de mais 

79 cidades da região, mesmo o evento sendo aberto à participação popular não foi 

amplamente divulgado. 

Os encontros aconteceram na Unidade Seminário da Prefeitura (Av. Eugênio 
Salerno, 140, Centro), e no final, foram definidas as propostas para serem apresentadas 

nas conferências Estaduais e Nacionais, além de eleger delegados para participar destas 

reuniões. 

Como já existia o Coletivo Nave.Org, que desenvolvia projetos de inclusão digital 

na cidade de Sorocaba, da qual fazia parte, resolvemos colocar o nome deste projeto de 

“Navegantes da Informação – Nave.Org”, onde iria trabalhar com Transparência 
Pública, Acesso a Informação e Dados Abertos, seguindo o exemplo do Governo do 

Estado de São Paulo, que iria promover a etapa estadual da Consocial e para favorecer a 

construção das diretrizes e propostas, criaram a “Consocial Virtual” acessível pelo 

site www.consocial.sp.gov.br e por um perfil no Twitter 

(www.twitter.com/consocialsp), podendo por meio destes endereços, o internauta 

poderia participar de debates online sobre os eixos temáticos da Consocial. 

E a prefeitura de Sorocaba não dispunha de ferramenta similar e o acesso a 

informações públicas de Sorocaba também era complicado acompanhar, por não dispor 

de um local único de divulgação, dificultando o acesso aos cidadãos. 

Como não dispunha de recursos financeiros, resolvemos utilizar os recursos 
gratuitos disponíveis na Web 2.0, e utilizamos a plataforma Wordpress para criar este 

Blog, e criamos perfis nas principais redes sociais (Twitter e Facebook), a fim de 

mobilizarmos a população de Sorocaba a participarem da Consocial Municipal e 

principalmente atingir de forma fácil, simples e acessível a população em geral. 

Para ampliar as ações, resolvemos participar de outras ações de WebCidadania, 

que o termo usado para definir o engajamento de cidadãos na administração pública por 

meio de ferramentas online a fim de construir espaços para os cidadãos interagir e 

fiscalizar as ações do Governo, políticos ou mobilize outras pessoas para cuidar do que é 

nosso (público). Neste site http://webcidadania.org.br/, reuni algumas das principais 

ações de webcidadania pelo Brasil.  



Duas ações nos chamaram atenção e resolvemos “popularizar” na cidade de 
Sorocaba através de ações exclusivas neste projeto:  

A primeira ação foi a participação da rede Adote um Vereador, atendendo ao 

chamado do programa CBN São Paulo, apresentado na época pelo jornalista Milton 

Jung, um grupo de cidadãos adotaram alguns vereadores e passaram a acompanhar 

seus trabalhos parlamentares. Nascendo assim em outubro de 2008 o Projeto Adote um 

Vereador. 

A rede do Adote um Vereador depende de iniciativas individuais de cidadãos 
que se dispõem a escolher um parlamentar na Câmara Municipal de sua cidade e a 
levantar e publicar informações sobre eles em um blog. A intenção é que o “padrinho” 

passe a conhecer melhor a prática no legislativo e se transforme em fonte de consulta 

para a comunidade sempre que esta estiver interessada em saber o que o vereador 

realiza. 

O Adote não está ligado a uma ONG, sendo um movimento – repetimos isso 

com freqüência – que não tem dono, é da sociedade que tem o direito e até o dever de 

controlar a ação dos parlamentares, seja na cidade, seja no Estado, seja na Federação. 

Ao mesmo tempo, a rede que conta, atualmente, com 17 blogs ativos na cidade de São 

Paulo, está pronta para trabalhar ao lado de qualquer entidade, como já se faz com 

a ONG Voto Consciente – pioneira neste trabalho em São Paulo. (Texto de Milton Jung). 

E a segunda ação, foi a participação da comunidade Transparência Hacker, que 

é um espaço para que desenvolvedores web, jornalistas, designers, gestores 

públicos e outros indivíduos dos mais diferentes perfis proponham e articulem 
idéias e projetos que utilizem a tecnologia para fins de interesse da sociedade, 
trabalhando primariamente com dados governamentais abertos, promovendo ações 
que evidenciam a importância desses dados e fazendo pressão para que os 

organismos do governo brasileiro adotem a mesma medida de liberação de dados 
públicos em formatos abertos. Acima de tudo, provocamos e buscamos evidenciar 

questões sociais e políticas através da ressignificação de informações existentes, mas 

que ainda são de difícil acesso para a sociedade em geral. 

Nascendo assim a base para o nosso projeto Nave.Org (Navegantes da 
informação) com base no ideal do “Adote um Político” a fim de auxiliar no controle 

social dos cidadãos de Sorocaba, que além de contribuir na ampliação dos projetos 

acima citados, resolvemos inovar, trazendo conceitos de informações acessíveis as 



pessoas com deficiência e acesso a informações pelos cidadãos baseado na “Lei de 
Acesso a Informação” (12.527/2012).  

Estruturamos todo este projeto, tendo como base referencial, todo o conhecimento 

adquirido durante a participação dos eventos mensais de Gestão do Conhecimento e 

Inovação (GC&I) que o Governo do Estado de São Paulo realiza, através das ações do 

Grupo Técnico de Apoio à Inovação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento  

(GATI/SPD) do Estado de São Paulo, denominados “Inovaday”, que utiliza quatro pilares 

de gestão: Pessoas, Organização, Tecnologia da Inovação e Métodos / Processos. 

Sendo assim, exploramos o eixo da Tecnologia da Inovação nos Métodos / 

Processos de interação e divulgação das ações do Legislativo e Executivo Municipal, 

explorando as técnicas e utilizando as ferramentas de web 2.0, disponibilizadas 

atualmente. 

Replicabilidade 

Ao nosso entender, a participação dos cidadãos é essencial para a melhoria da 

eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da formulação e implantação de políticas 

públicas e serviços à nossa sociedade, sendo assim o melhor caminho é a promoção da 

transparência de informações sobre a gestão pública, a fim de possibilitar à participação 

dos cidadãos nas decisões político-administrativas municipal, que só se concretizara com 

a criação de cultura voltada para a importância do acesso a informação e 

compartilhamento do conhecimento adquirido sobre a gestão pública, entre as diversas 

áreas governamentais e da sociedade. 

Ampliação da utilização das redes sociais para obtenção de informações relevantes 

para a nossa vida diária é essencial termos as informações completas, corretas e 

verídicas de nossos governantes, além daquelas vinculadas pelas mídias.  

Este projeto visa ampliar esta utilização, sendo um repositório de conteúdo 

vinculado pelas mídias locais, também agrega novos conhecimentos de fácil utilização 

pelo cidadão, transformando todo o conteúdo que não era acessível, possibilitando assim 

a sua procura. Procuramos deixar todo este conhecimento em uma linguagem simples e 

de fácil entendimento.  

Como Sorocaba possui quatro jornais de expressão (Cruzeiro do Sul, Bom dia 

Sorocaba, Diário de Sorocaba e Ipanema) e três rádios (Cruzeiro do Sul, Ipanema e Band 

Sorocaba) que divulgam informações sobre a Prefeitura / Câmara Municipal, resolvemos 

criar um espaço virtual (blog) que além de interagir com estes meios de comunicação, iria 



também criar conhecimento em especial a ligada à política local com foco no acesso 

destas informações pelo cidadão (lei 12.527/2011). 

Como o acesso as notícias na maioria das vezes é inacessível aos deficientes 

visuais a procura de muitas informações nas mídias locais, transcrevemos todas as 

matérias (divulgando a fonte) de forma acessível mesclando as matérias repetidas das 

m´dias em um único post. Além de organizarmos por tópico 

(http://nave.wordpress.com/category/jornal-cruzeiro-do-sul/) facilitando o acesso as 

informações. 

     

 
Fig. 1: Site do Jornal Cruzeiro do Sul – Busca de Informações 

  

Já no site oficial da Prefeitura, resolvemos re-publicar em formato texto, o Jornal do 

município devido o mesmo ser disponibilizado em formato PDF (Portable Document 

Format = http://agencia.prefeiturasorocaba.com.br/midias/midias/1489_1567_site.pdf), 

não sendo acessível à leitura aos deficientes visuais.  Sendo que neste jornal é divulgado 

toda a ação do executivo, como as licitações, momeações, gastos públicos. 

 
Fig. 2: Site da Prefeitura Municipal de Sorocaba – Busca de Informações 

 

Já no site oficial da Câmara Municipal, resolvemos trabalhar com os dados abertos 

relativos aos gastos e a produção legislativa, que são inacessíveis para as pessoas com 

deficiência visual, além de não serem detalhadas estas informações.   



 
Fig. 3: Site da Câmara municipal de Sorocaba – Busca de Informações 

 

Relevância 

O público beneficiário primário são as pessoas com deficiência visuais que possui a 

falta de acessibilidade comunicacional em sua rotina diária na internet, onde ampliamos o 

acesso as informações acessíveis. Ainda conseguimos atingir toda a comunidade 

(cidadão e governo) devido à facilidade de encontrar informações estruturadas e de fácil 

acesso tanto pelas pessoas, como pelos dispositivos móveis. 

Estamos ampliando o debate da cultura do acesso a informações, da transparência 

ativa e do combate da corrupção, que só será possível se as informações relevantes 

chegue para todos cidadãos.  

Sendo que o layout do Blog é de fácil acesso e leitura, tanto pelo governo, como 

pala comunidade, com a finalidade de ser um repositório de informações. 

Tanto que a página principal do Blog tem que concentrar no mínimo os dez últimos 

artigos divulgados pelo coletivo, possibilitando o usuário visualizar todas as novidades e 

escolher quais querem se aprofundar (mais 220 tags). 
 

Facilidade e Condições de Acesso 

Priorizamos a acessibilidade e facilidade no acesso as informações, onde 

utilizamos o máximo de detalhamento da notícia em forma de texto, explicando as 

imagens e dando ênfase para sua futura leitura em dispositivos móveis. Utilizamos 

diversos canais de mídias sociais (Web 2.0) para ampliar a nossa comunicação. 

Todo o Sistema é feito com a metodologia “First Mobile”, ou seja, fazemos tudo 

baseado em dispositivos móveis, como smathphone / tablet, dividimos o acesso de 

nossos usuários em três ferramentas distintas: Blog, Twitter e Facebook.  



Além de utilizarmos no blog, um sistema de assinatura de e-mail para os 

interessados ( Atualmente temos 213 leitores fieis), também disponibilizamos todas as 

informações integradas nas redes sociais. 

No twitter (https://twitter.com/NaveOrg) realizamos mais de 7.000 postagens, 

enquanto no facebook (https://www.facebook.com/AdoteUmVereadorSorocaba) temos 

disponibilizados mais de 400 (info) gráficos. 
 

 
Fig. 4: Site do Projeto Nave.Org – Busca de Informações 

 

 
Fig. 5: Twitter do Projeto Nave.Org – Busca de Informações 

 

 
Fig. 6: Facebook do Projeto Nave.Org – Busca de Informações 

 



 

Fig. 7: Acesso em Smatplone do site do Projeto Nave.Org – Busca de Informações 
 

 
 

Interação com o Cidadão (G2c E C2c) 

A interação é o pilar principal deste projeto, onde interagimos tanto com o Governo, 

com a imprensa local e com o cidadão, sempre sendo de mão de duas vias estas 

interações. 

As interações acontecem de duas maneiras: A primeira é quando replicamos as 

informações que são divulgadas na imprensa local de forma acessível e se possível 

complementamos com mais dados. Com o Governo acompanhamos todas as ações do 

executivo e do legislativo (transparência passiva) e divulgamos ao cidadão (com clareza, 

simplicidade e apartidária) e a interação com o cidadão está na troca de informações de 

como obter a transparência ativa e tentar responder os seus questionamentos. 

E a segunda é quando as nossas informações são convertidas em matérias aos 

jornalistas destas mídias locais, auxiliar o legislativo local na construção de políticas 

públicas, e com o cidadão na divulgação da legislação e auxilio de resolução de 

problemas públicos (por exemplo: auxiliar um grupo de moradores a desenvolve ações de 

webcidadania para melhoria de seu bairro).  

Até o momento, conseguimos mobilizar um bairro de Sorocaba, utilizando a internet 

para demostrar a falta de políticas públicas em torno do bairro 

(http://www.jardimgutierres.org/ e https://www.facebook.com/jardimgutierres ). 



Além disto, realizamos várias palestras e oficinas destinadas a promoção da cultura 

de acesso a informações (Lei 12.527/11), onde demostramos a utilização do site 

Queremos Saber (http://queremossaber.org.br/)  e dos Serviços de Informação ao 

Cidadão (SICs) Estaduais e Municipais. 

 
Usabilidade e Facilidade de Acesso 

Todo o projeto está focado na acessibilidade, usabilidade e na facilidade do acesso 

a informações, sendo todo o blog construído baseado no acesso a dispositivos móveis e 

no acesso “off-line” destas informações. Toda a informação contida no blog tem que estar 

de maneira clara, simples e acessível, se tiver que utilizar imagens ou tabelas, temos que 

transcreve-lás; sempre ao postar um conteúdo novo, avaliamos a sua usabilidade no 

navegador e se possível com a utilização de ledor de telas para deficientes visuais 

(tecnologia assistivas). 

Seguindo as diretrizes acima, temos a certeza que o nosso conteúdo será bem 

avaliado nos sistemas de buscas (Google, Yahoo, DuckDuckGo, Bing...) que dão 

prioridades a sites acessíveis e bem estruturados, facilitando o acesso em qualquer 

dispositivo eletroeletrônico. 
 

 

Qualidade Técnica da Iniciativa 

Todo o processo de produção / tratamento da informação é baseado na 

transparência. A primeira etapa foi estruturar o blog para que a informação seja 

encontrada facilmente, trabalhamos com os “metadados” e “tags”, que facilitam os 

serviços de busca na internet. 

Com isto, mapeamos as informações duplicadas pelas diversas mídias impressas e 

agregamos em um único ponto (tag), facilitando assim o acesso para o cidadão. 

Toda a informação tem que ser checado e referenciado a fonte, ser transcrita de 

forma acessível e sem abreviações.  

Diariamente é feito a varredura das informações na internet, verificado a 

duplicidade, veracidade, acessibilidade de informações pelas mídias locais, após 

compilamos e republicamos de maneira acessível estas informações.  

Outro passo é criarmos novas informações através dos dados abertos disponíveis 

pelos Governos, um bom exemplo, são os gastos mensais dos vereadores de Sorocaba 

(http://200.155.3.178/arquivos/prestacontas/prestacao_conta_12_2012.html) , que fica de 



forma inacessível, e resolvemos melhorar a sua apresentação e entendimento por parte 

do cidadão. 

 
Acessamos todos os dados desde 2009, mês por mês, e compilamos estas 

informações a fim de sabermos de maneira rápida e simples qual vereador gastos mais 

ou menos, o dinheiro público em despesas de gabinete, além de divulgarmos isto em 

formato acessível, disponibilizado os dados em formato de Gráfico, texto ou planilha, 

facilitando assim, o entendimento do cidadão e sua reutilização.  Além de acrescentar 

toda a sua produção legislativa, ficando como um recurso futuro para ampliar o controle 

social pelos cidadãos.  (http://nave.wordpress.com/prestacao-de-contas-2011/ e 

http://nave.wordpress.com/vereadores-adotados-em-2012/). 
 

 

Segurança e Privacidade 

O Espaço virtual é permitido comentário, desde que não interfira na privacidade 

das pessoas, já as informações contidas, são as que foram publicadas em órgãos oficiais, 

respeitando sempre as pessoas. Caso necessite saber mais sobre quem postou o 

comentário, temos a possibilidade de sabe de onde originou o acesso. 

 
Escalabilidade 

Hoje este projeto está sendo replicado em outras cidades, além de trabalharmos 

em conjunto com outras ações de webcidadania pelo Brasil. A nossa intenção era 

demonstrar que o cidadão pode sim acompanhar a política de forma simples e eficiente, 

não dependendo somente do governo ou de organizações não governamentais. 

Uma das metas propostas é que  ao fim de quatro anos, ter na primeira página dos 

sites de buscas na internet, em especial o Google, links nos quais fosse possível 

consultar informações sobre os vereadores de Sorocaba com dados produzidos pelo 

projeto Nave.Org, sendo uma forma de oferecer ao eleitor conhecimento a partir de fontes 

independentes e críticas. 

Estamos atualmente viabilizando a reunião de pessoas que possam fiscalizar o 

trabalho de um dos vereadores de Sorocaba, dando certo destaque à atuação do mesmo 

em prol aos cidadãos, com a publicação das ações e informações sobre as atividades 

parlamentares realizados pelos vereadores, em um espaço virtual e de fácil acesso. 

Atualmente caso o cidadão queira saber todos os detalhes de um vereador de 

Sorocaba (como gastos em campanhas. votações, produção legislativa, gastos de 



gabinetes, polêmicas, etc), basta procurar pelo nome do vereador e visualizar de forma 

simples e acessível.  (http://nave.wordpress.com/vereadores-adotados-em-2012/) 

 
Promoção da participação cidadã e controle social 

Este projeto na nossa visão é um portfólio para a promoção da participação cidadã 

e controle social, onde em um único lugar, conseguimos saber quanto cada vereador 

gastou e o que o mesmo propôs de legislação para a nossa cidade, além de fiscalizar e 

acompanhar os gastos públicos do nosso executivo, além de realizar o nosso direito de 

obter informações públicas para ampliar o controle social e político de maneira simples, 

transparente, responsável e apartidário em nossa cidade. 

Atualmente o Sistema possui 198 marcadores (tags) para facilitar a estruturação da 

informação, além da possibilidade de realizar uma Busca por qualquer termo. 

Demos ênfase para as informações dos gastos públicos do nosso legislativo, onde 

a Câmara Municipal de Sorocaba disponibilizar estas informações, mas são inacessíveis 

as pessoas com deficiência visual e de difícil entendimento.  

Como os dados estão disponíveis, transformamos os mesmos em gráficos e 

detalhamos de maneira simples. 
Efetividade de resultados 

A fim de mensurarmos os nossos resultados, diariamente monitoramos e 

gerenciamos todas informações obtidas nas plataformas Web 2.0.   

Em nosso primeiro ano de trabalho (2012), foram publicados 2.375 artigos, 

sendo o mínimo de 150 artigos mensais, com média de 100 / 150 visitantes diários. 

Foram mais de 75.000 visualizações com 206 comentários. 

O dia com maior tráfego foi 8 de outubro, com 2.303 visitas, sendo que neste 

mês tivemos 12.466 visitas. O artigo mais popular nesse dia (até hoje) foi à divulgação 

dos 20 vereadores eleitos em Sorocaba no dia 08/10/2012. 

 



 
Fig. 8: Dados de postagens do Projeto Nave.Org – Busca de Informações 

 
 
Ficamos contentes com os números citados, devido o nosso foco ser a 

transparência pública, sendo um tema, infelizmente de pouco interesse em nossa 

sociedade. 

 
Excelência no Uso dos Recursos Públicos 

Outra vertente deste projeto é utilização de softwares livres gratuitos, além de 

utilizar as plataformas de webcidadania gratuitas e disponíveis para o cidadão. 

Não gastamos dinheiro, mas sim o tempo de cada pessoa da equipe na leitura, 

compilação e difusão das informações.  

As ações principais do nosso projeto atualmente, é na concentração das 

informações públicas relativas as ações da Prefeitura e da Câmara Municipal de 

Sorocaba em um único lugar na internet, facilitando o aceso as pessoas ou dispositivos 

eletrônicos. Além de contribuir na divulgação e ampliação da cultura da Transparência, 

realizando a divulgação de informações de maneira simples e acessíveis da 

administração pública nas três esferas governamentais. 

Conseguimos até o momento demonstrar como é possível realizar a transparência 

das informações públicas de forma acessível, gastando somente o recurso humano e o 

tempo livre dos mesmos. O único recurso financeiro foi a doação de notebook pelo 

desenvolvedor Thiago Rondon, que foi a pessoa que inspirou este projeto com a 

divulgação do http://www.paraondefoiomeudinheiro.com.br/dataset/estado-sao-
paulo-2012. A intenção próxima e disponibilizar estas informações através de aplicativos 

para celulares. 
  



 
 

Abaixo listamos os dez artigos mais acessados até o momento: 

1. Página inicial / Arquivos com 18.196 visualizações; 

2. Confira a lista dos 20 vereadores eleitos em Sorocaba com 1.990 visualizações; 

3. Saiba como funciona o quociente eleitoral em Sorocaba com 996 visualizações; 

4.  Jornal publica segunda pesquisa sobre os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba com 972 

visualizações; 

5. Partidos precisam de 16.738 votos para eleger um vereador com 905 visualizações; 

6. Leis propostas por vereadores são publicadas no Jornal do Município de 04/05/2012 com 

776 visualizações; 

7. Veja a lista de 27 ‘fichas sujas’ que disputam prefeituras em SP graças a recursos judiciais 

com 637 visualizações; 

8. Governo de São Paulo divulga salários de servidores públicos na internet com 566 

visualizações; 

9.  Dez dicas para escolher um bom Candidato nas Eleições 2012 com 563 visualizações; 

10. Eleições Municipais 2012 com 549 visualizações; 

 

Lembramos que a nossa missão como cidadãos, 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 quaisquer pessoas. 

O objetivo deste projeto é reunir pessoas que possam fiscalizar o trabalho de um dos 
vereadores de Sorocaba, dando certo destaque à atuação do mesmo em prol aos 
cidadãos, com a publicação das ações e informações sobre as atividades parlamentares 
realizados pelos vereadores, possibilitando assim que os eleitores deste município 
possam votar de maneira consciente e de forma acessível. 

Desde 01 de Janeiro de 2012 estamos no ar: Ações de 2012. E indicamos conhecer 

mais sobre a ideia do projeto: http://nave.wordpress.com/quem-somos/. 

 


