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A presente  propositura  surgiu  da  ideia  incubada  no  Coworking  Legislativo,  espaço
desenvolvido em meu Gabinete, por dois voluntários, Gustavo Dias e Vitor Carboni,  e uma
assessora,  Lucilene  Oshiro,  que  apresentaram  uma  ferramenta  de  controle  das  finanças
públicas municipais de maneira ilustrativa.

A ideia nasceu com o objetivo de acompanhar como o governo utiliza os recursos
provenientes de impostos para atender às demandas dos munícipes da cidade de São Paulo
nos últimos anos, em parceria com o movimento g0v, de Taiwan.

Essa iniciativa  é um exemplo de como cidadãos participativos podem contribuir  de
maneira inovadora para com a Administração Pública. Como uma plataforma digital interativa
possibilita  o  monitoramento  do  planejamento  do  orçamento  público,  a  partir  de  diversas
perspectivas, inclusive a comparação com os orçamentos anteriores.

Importante pontuar que a Prefeitura já dispõe de uma plataforma digital que dispõe dos
dados públicos,  o  Portal  da Transparência  -  SP,  apesar  de pecar  na comunicação  com o
cidadão, pois exige certa familiaridade com termos técnicos e, na exibição de conteúdo pouco
intuitiva e interativa.

Além do  mais,  ao  contrário  do  Portal  da  Transparência  -  SP,  o  Observatório  será
descentralizado e não terá ingerência da Administração Pública no conteúdo divulgado, que
ficará a cargo exclusivo de seus membros, limitando-se a Administração Pública a viabilizar o
projeto e a regulamentar aspectos procedimentais.

O que abre espaço para novas iniciativas não é a carência de um portal de divulgação
de dados públicos, mas um portal que, além de transparente, constantemente procura facilitar a
busca e localização de informações com o uso de recursos de exibição intuitivos e interativos e
um visual agradável ao usuário, pois é dessa forma que acreditamos que podemos incentivar o
engajamento cívico dos paulistanos.

Além dos objetivos já trazidos, o Observatório tem por função, também, permitir que
mais munícipes unam a participação,  com a tecnologia,  para desenvolver  ferramentas que
facilitem o acesso à informação.

Diante do exposto, rogo pelo apoio dos nobres pares.
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