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A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA tem como compromisso o fortalecimento das funções 
deliberativa, representativa e informativa do parlamento. 

Para atingir essas metas, a gestão adota as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município:

Art. 4º Constituem objetivos fundamentais e diretrizes do Município de Curitiba: 
(...) IV - a moralidade, a transparência, a publicidade, a impessoalidade, a 
eficiência e o controle popular nas ações de governo; 

O acompanhamento e registro periódicos das atividades parlamentares são medidas adotadas para 

avaliar o cumprimento das metas.

Este Relatório Periódico das Atividades Parlamentares (RPAP) será apresentado aos vereadores 

anualmente, para avaliação e eventual correção de rumos, e em seguida será divulgado para 

conhecimento da sociedade.

O debate do RPAP entre os vereadores tem a função de autoavaliação e de análise do desempenho da 

Câmara. Sua divulgação pública, obedecendo a um entendimento mais amplo do eixo de 

transparência, explicita a responsabilidade de cada parlamentar com a sociedade que representa e vai 

além dos limites da simples prestação de contas.

Os dados apresentados neste relatório serão utilizados como linha de base para as avaliações futuras. 

As informações atualizadas sobre folha de pagamento, portarias, atos, 

contratos, licitações, despesas com viagens, informações contábeis, 

financeiras e orçamentárias, constam parcialmente neste relatório, porque 

estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de 

Curitiba e são avaliadas pela Mesa Diretora e pela Comissão de Economia.

INTRODUÇÃO

O RPAP ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS: 

1 2 3
Deliberativo Representativo Fiscalizador

2

4
Educativo
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Transparência



Este eixo inclui as atividades próprias do legislativo: apresentar, discutir e votar 
matérias de interesse da sociedade; discutir e votar projetos de iniciativa do 
Executivo; e analisar e encaminhar temas de relevante interesse social nas 
comissões.

316 de autoria dos vereadores

11 das comissões

5 da Comissão Executiva

62 do prefeito

RPAP 15

394Número de projetos apresentados

Projetos sancionados/promulgados 220

PROJETOS DE LEI

Arquivados/retirados

Aguardam sanção ou veto

92
6

Continuam a tramitar 234

EIXO
DELIBERATIVO

Um dos projetos de maior repercussão foi 
o que propôs a liberação da venda de 
bebidas alcoólicas em estádios, de 
iniciativa de diversos vereadores. A 
proposta chegou a ser aprovada em 
primeiro turno, mas sofreu resistência das 
polícias Militar e Civil, do Ministério 
Público do Paraná e da Arquidiocese de 
Curitiba. Na segunda votação, em 
setembro, o plenário derrubou o projeto, 
que foi arquivado.
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Foto: Chico Camargo/CMC

Foto: Chico Camargo/CMC

SESSÕES PLENÁRIAS

Sessões realizadas 119
Média de frequência dos vereadores por sessão 98,9%
Ausências justificadas 450
Ausências não justificadas 83

1 emenda à Lei Orgânica

5 leis complementares

195 leis ordinárias

5 resoluções

14 decretos legislativos

* 92 deles apresentados em 2015 e 
outros 128 com origem em 2013 e 2014

62 com origem em 2015

30 com origem em anos anteriores



A Câmara de Curitiba mantém 
10 comissões permanentes. 
Esses colegiados temáticos são 
responsáveis por dar parecer, 
favorável ou contrário, para as 
proposições que tramitam no 
Legislativo. 

Em 2015, também funcionaram 
quatro comissões especiais: 
Acompanhamento das ações 
destinadas à implantação do 
metrô em Curitiba, Oito 
Objetivos do Milênio, Alteração 
da Lei Orgânica e o Conselho de 
Ética.

COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL DO METRÔ  
O Secretário Municipal de Planejamento, Fábio Scatolin, chegou a confirmar à comissão 
que a licitação seria lançada até o fim do 2° semestre de 2015, o que não aconteceu.

A Comissão de Direitos 
Humanos, Defesa da 
Cidadania e Segurança 
Pública realizou audiência 
pública em maio para 
debater sobre o aplicativo 
Uber. Na ocasião, taxistas 
bloquearam a quadra em 
frente ao Palácio Rio Branco.

RPAP 15

EIXO
DELIBERATIVO

COMISSÕES

173Reuniões realizadas

Média de frequência dos vereadores 76%
Pareceres apresentados 1069
Número de projetos arquivados 37
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Foto: Andressa Katriny/CMC

Foto: Chico Camargo/CMC



REUNIÕES DE COMISSÕES

PARECERES POR COMISSÃO

RPAP 15

EIXO
DELIBERATIVO
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As comissões de Legislação e de Educação realizaram reuniões para analisar o projeto de lei que instituiu o Plano Municipal de 
Educação (PME). Os encontros foram acompanhados por representantes de diversas entidades, tanto favoráveis quanto 

contrárias ao texto proposto pela prefeitura.

Foto: Andressa Katriny/CMC

Legislação, Justiça e Redação 493

Educação, Cultura e Turismo 248

Saúde, Bem-Estar Social e Esporte 54

Economia, Finanças e Fiscalização 88

32

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 12

79

Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública

47Serviço Público

Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação

Acessibilidade 12

Oito Objetivos do Milênio (relatório final)1

Alteração da Lei Orgânica2

COMISSÕES ESPECIAIS

Educação, Cultura e Turismo 15

Legislação, Justiça e Redação

Economia, Finanças e Fiscalização

Serviço Público

Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação

Participação Legislativa

Saúde, Bem-Estar Social e Esporte 

Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

45

24

17

11

8

18

15

3

8Acessibilidade

Metrô5

Oito Objetivos do Milênio2

Alteração da Lei Orgânica4

1 Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar 

COMISSÕES ESPECIAIS

2Participação Legislativa



16.647

Número de requerimentos
 à Prefeitura

EIXO
REPRESENTATIVO

DEMANDAS DA POPULAÇÃO

RPAP 15
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Grande parte dos requerimentos encaminhados à prefeitura 
pelos vereadores são pedidos recebidos da população. 
Serviços de tapa-buraco, pavimentação de ruas, reforço na 
sinalização, limpeza e roçada de terrenos; implantação de 
travessia elevada ou lombadas, melhorias na iluminação 
pública e instalação de academias ao ar livre são os pedidos 
mais comuns.

É uma forma tradicional de relação entre os cidadãos e seus 
representantes. A grande utilização deste instrumento 
demonstra o contato direto dos vereadores com a sociedade 
como um aspecto da representatividade. A realização de obras, 
criação de programas e outras ações de governo são sugeridas 
ao prefeito por meio de indicações.

274

Número de requerimentos
 a outros órgãos

428

Número de indicações 
à Prefeitura

Este eixo apresenta as decisões tomadas pelo Legislativo a partir de discussões diretas com a sociedade em 
audiências públicas e outros eventos de caráter público, como seminários, fóruns, simpósios, palestras etc. A 
função representativa não só tem o objetivo de ouvir a sociedade como também de aproximar o cidadão da 
Câmara, exercendo um papel educativo e em consonância com o eixo de transparência.

*45,6 por dia



FOTO 

VERTICAL

LEGISLAÇÃO DE INICIATIVA DOS CIDADÃOS
A Câmara Municipal tem dois mecanismos de acolhimento de projetos de iniciativa dos cidadãos: a 
Comissão de Participação Legislativa, que recebe sugestões de organizações da sociedade civil, e os 
projetos de iniciativa popular, que requerem assinaturas de 5% do eleitorado. 

Em 2015, a Comissão de Participação Legislativa acatou uma proposição sugerida pela União das 
Associações de Moradores e Clubes de Mães do Cajuru (Uamcebes). O projeto de lei, que pretende a 
criação do Conselho Comunitário Municipal das Associações de Moradores e Clube de Mães, está sob 
análise da Comissão de Legislação.

Em reunião realizada no mês de agosto, a Comissão de Participação Legislativa aprovou 
o trâmite da sugestão para a instituição do Conselho Comunitário de associações de 

moradores.

RPAP 15

EIXO
REPRESENTATIVO
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Foto: Chico Camargo/CMC



A Tribuna Livre é um espaço de livre expressão para os mais 

diversos segmentos da sociedade. A convite dos vereadores, 

entidades, poder público ou especialistas debatem medidas 

para melhorar a qualidade de vida dos curitibanos.

RPAP 15

EIXO
REPRESENTATIVO

TRIBUNAS LIVRES       26
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25/02 Diagnóstico preventivo do câncer

11/03 Rede de Educação Adventista do Sul do Brasil

18/03 Artista conhecida como Rainha do Papel de               

 Bala

25/03 Dia Mundial do Rim

01/04 Associação Internacional de Direito Pontifício  

 “Arautos do Evangelho”.

08/04 Ações da Vigilância Sanitária

15/04 A inclusão da pessoa com deficiência através 

 do esporte

22/04 Dia da Comunidade Luso-Brasileira

29/04 Fundação Estatal de Atenção Especializada 

 em Saúde de Curitiba (FEAES)

06/05 Preservação dos Recursos Hídricos de 

 Curitiba

13/05 Trabalhos da Comissão Estadual da Verdade

20/05 Papel da Associação Comercial do Paraná 

 junto ao Comércio e ao Setor Produtivo

10/06 Atitudes Antissindicais da Empresa Bosch do Brasil

17/06 Políticas públicas para povos nômades em Curitiba

24/06 Não à redução da maioridade penal

12/08 Patrulha Maria da Penha

19/08 Dia do Voluntário

26/08 Pequeno Cotolengo presta contas das emendas  

 parlamentares

16/09 Drogas e seus Efeitos

23/09 Programa Aprendiz Legal e inserção de jovens no  

 mercado de trabalho

07/10 Curitiba de ontem, Curitiba de amanhã

14/10 Instalação de campos de futebol de grama sintética

04/11 Gestão ambiental e Responsabilidade 

 Socioambiental

11/11 Abrace seu bairro, abrace sua polícia

18/11 Fomento às microempresas 

25/11 Construção do Primeiro Hospital Oncopediátrico do 

 Paraná

A atuação dos voluntários foi debatida 

com integrantes da Associação dos 

Amigos do Hospital de Clínicas. Euclides 

Scalco, presidente da entidade, e outros 

membros da AAHC conversaram com os 

vereadores.

Foto: Chico Camargo/CMC Foto: Chico Camargo/CMC

O inspetor Frederico, da Guarda 

Municipal, e a secretária da Mulher, 

Roseli Isidoro, debateram com os 

vereadores sobre os resultados atingidos 

pela Patrulha Maria da Penha.

Foto: Andressa Katriny/CMC

O empresário Alexandre Paz, que 

desenvolve academias ao ar livre 

híbridas,  defendeu que a inclusão social 

de pessoas com deficiência não ocorra 

mediante ações segregadoras.



RPAP 15

EIXO
REPRESENTATIVO

9

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS      44

23/02 Representantes dos catadores de materiais 

 recicláveis

26/02  Secretaria de Saúde apresenta relatório do 3º 

 trimestre de 2014

27/02 Poder Executivo apresenta relatório de 

 cumprimento de metas fiscais do 3º quadrimestre de 2014

09/04 Sistema Funerário de Curitiba

10/04  Novos rumos para o transporte público

15/04 Plano de Desenvolvimento da Educação Municipal

16/04 Projeto de lei que institui o passe livre

24/04 Projeto de lei de iniciativa popular – tarifa zero

13/05 Regularização fundiária

14/05 Educação e escola sem partido

15/05 Plano Diretor – Meio Ambiente e Sustentabilidade

18/05 Redução da maioridade penal

19/05 Combate à violência contra a comunidade LGBT

21/05 Dia Municipal de Combate à Homofobia

22/05 O risco da segurança dos carteiros com os cães 

 soltos nas ruas

25/05 Secretaria de Saúde apresenta relatório referente ao  

 1º quadrimestre de 2015

27/05 Poder Executivo apresenta relatório de 

 cumprimento de metas fiscais do 1º quadrimestre de 2015

02/06 Mulher: salário igual, trabalho igual

03/06 Projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias 2016

As audiências públicas são momentos de contato direto 
entre os vereadores e a população. Antes de votar projetos 
de grande impacto no cotidiano da cidade, como foi o 
caso da revisão do Plano Diretor, são realizadas várias 
rodadas de debates, garantindo a ampla participação 
popular. No período legislativo, em média foi realizada uma 
audiência pública por semana.

O projeto de passe livre para estudantes e desempregados 

foi debatido em abril com a participação de entidades da 

sociedade civil.

Carteiros e 

leituristas da Copel 

e Sanepar 

participaram da 

audiência pública 

que debateu a 

prevenção da 

mordedura canina.

Foto: Andressa Katriny/CMC

Seminário discutiu o 

projeto de lei que 

tramita na Câmara de 

Curitiba que institui o 

“Programa Escola 

sem Partido”.

Foto: Chico Camargo/CMC

Foto: Chico Camargo/CMC
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EIXO
REPRESENTATIVO

10

03/06 Apresentação do projeto Di.Ver.Cidade, olhares de 

 amor por Curitiba

12/06 Plano Diretor – Desenvolvimento e Defesa Social

18/06 Plano Diretor – Mobilidade Urbana e Habitação

25/06 Plano Diretor – Uso do Solo e Zoneamento Urbano

13/08  Banco de Desenvolvimento Comunitário

20/08 Segurança pública nos bairros

21/08 Terceirização do trabalho

27/08 Valorização da fisioterapia

28/08  Aplicativo Uber

28/08  Gestão pública para entidades representativas da 

 sociedade

03/09  Debate sobre o projeto que institui a política de 

 fomento à economia popular solidária

10/09  Defender a Petrobrás é defender o Brasil

14/09 Representantes dos agentes comunitários de saúde

17/09 Plano Diretor – apresentação das emendas 

 apresentadas pelos vereadores

18/09 Educador social, uma profissão em construção

24/09 Debate sobre o projeto de proteção ao patrimônio 

 cultural

29/09 Secretaria de Saúde apresenta relatório referente ao 

 2º quadrimestre de 2015

30/09 Poder Executivo apresenta relatório de 

 cumprimento de metas fiscais do 2º quadrimestre de 2015

22/10 Templos religiosos: legislação, prevenção e 

 segurança

23/10 Reunião com representantes do Sismuc

28/10 Projeto de Lei Orçamentária de 2016

12/11 Acordo mediado entre o Ministério Público, 

 empresas do transporte coletivo e Urbs

17/11 Associação de comerciantes do Centro Histórico

19/11 Projeto de lei que a altera a Operação Urbana 

Consorciada Linha Verde

03/12 Ano internacional do solo (2015)

Em novembro, 

audiência pública 

realizada pela 

Comissão de Serviço 

Público ouviu 

servidores da 

Prefeitura de Curitiba. 

Os técnicos 

responderam 

questionamentos sobre 

projeto do Executivo 

que pretendia alterar a 

lei municipal que rege 

as construções na 

Linha Verde.

Foto: Chico Camargo/CMC
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EIXO
FISCALIZADOR

Os vereadores de Curitiba, além de participarem das sessões plenárias e de comissões permanentes e 

atenderem a população em seus gabinetes, também participam de conselhos municipais, câmaras 

temáticas na Prefeitura de Curitiba e de órgãos de acompanhamento da administração pública.

Os vereadores participam de 11 conselhos administrativos, de fundos públicos ou fiscais de órgãos da 

administração pública. Um exemplo é o Conselho de Administração da Agência Curitiba de 

Desenvolvimento, do qual fazem parte Toninho da Farmácia (PDT) e Felipe Braga Côrtes (PSDB).

Também há representação da Câmara em 5 conselhos da área social e em outros 3 nas áreas de cidade 

e meio ambiente. Jonny Stica (PT) e Jorge Bernardi (Rede) participaram em 2015 do Conselho Muncipal 

da Cidade de Curitiba, o Concitiba, que teve atuação importante na revisão do Plano Diretor da capital.

Os parlamentares ainda atuam em diversas comissões, grupos gestores e fóruns.Carla Pimentel e Tiago 

Gevert, ambos do PSC, por exemplo, integram a Comissão Permanente de Análise de Eventos de 

Grande Porte (Cage).

Em reunião realizada em outubro, o Concitiba aprovou a atualização do Plano 
Municipal de Saneamento.

Foto: Valdecir Galor/SMCS



Pedidos de informação ao Executivo por tema

Este é um mecanismo que permite aos vereadores 
solicitarem, formalmente, informações sobre todo e 
qualquer tipo de ação promovida pelo Poder Executivo. 

Entre os temas mais questionados neste ano estão a 
execução de obras, seguido de transporte coletivo e 
mobilidade, saúde, finanças e funcionalismo. As 
respostas da prefeitura também estão disponíveis no 
portal da Câmara Municipal na internet.

Requerimento de Pedido de Informação
ao Executivo

Número de requerimentos de 
pedidos de informação

396

RPAP 15

EIXO
FISCALIZADOR

Obras - 85

Transporte Coletivo e Mobilidade - 43

Saúde - 39

Finanças - 38

Funcionalismo - 23

Imóveis, Habitação e Regularização Fundiária - 20

Contratos e Convênios do Município - 18

Equipamento e Mobiliário Urbano - 16

Educação - 15

Cumprimento da Legislação - 14

Meio Ambiente - 12

Serviços Públicos (156, funerárias e outras) - 12

Outros - 12

Cultura - 10

Segurança - 9

Assistência Social - 8

Gestão Municipal - 8

Emendas Parlamentares - 5

Publicidade e Propaganda Oficial - 5

Comércio Ambulante - 4
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O andamento, o custo, os prazos, 
entre outras informações sobre as 
obras realizadas pelo município 
foram o tema mais questionado 
pelos parlamentares.

OBRAS

Foto: Chico Camargo/CMC

*mais de um por dia



RPAP 15

EIXO
EDUCATIVO
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De forma a consolidar seu esforço de cooperação no 
resgate da memória de Curitiba, em 2015 foram 
produzidas 17 reportagens especiais sobre a história 
da cidade e do Legislativo. A visita da família imperial a 
Curitiba e a elaboração dos Planos Diretores foram 
temas de séries de reportagens. Ao todo, a seção 
Nossa Memória já abriga um acervo de 66 reportagens 
históricas além de outros conteúdos históricos, 
material que começou a ser elaborado em 2009.

PRESERVAÇÃO DA 
NOSSA MEMÓRIA

Foto: Bibliotheque d’Art ed d’Archeology. 
Foundation Jacqes Soucet, Paris

Reportagem contou parte da história do primeiro 
Plano Diretor de Curitiba, idealizado pelo urbanista 
francês Alfred-Donat Agache (1875/1959).

Foto: Alberto Henschel - De Volta a Luz: Fotografias Nunca 
Vistas do Imperador. Instituto Cultural Banco Santos, 2003

Uma série de cinco reportagens históricas contou a 
visita da família imperial a Curitiba. Da esquerda para a 
direita, Conde d'Eu (Gaston), Pedro, Antonio, Isabel e 
Luís, em 1885.

Pesquisa realizada em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher mostrou registros históricos não só da luta, 
mas de divergências sobre a questão do voto feminino.

Foto: Reprodução “Correio do Paraná” - Andressa Katriny/CMC
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EIXO
EDUCATIVO

Após uma série de atividades-teste em 2014, a Escola do Legislativo foi 
formalizada por meio da Resolução 4/2015. Seu objetivo é promover ações 
de qualificação profissional, voltadas não só para servidores da Casa, mas 
também para os cidadãos em geral. Neste ano, 350 pessoas participaram 
de sete cursos promovidos pela instituição com temas que abrangeram 
desde a história do Poder Legislativo no Brasil até instruções de 
informática básica para servidores terceirizados.

Escola do Legislativo

Atividades voltadas aos servidores capacitaram 
sobre o Regimento Interno da Câmara, redação 
oficial e elaboração textual de projetos de lei.

Foto: Chico Camargo/CMC

Florian Madruga, presidente da Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo e de 
Contas (Abel), participou da posse da diretoria 
da Escola do Legislativo da Câmara de 
Vereadores de Curitiba.

Foto: Andressa Katriny/CMC

As novas regras do direito eleitoral para as eleições de 2016 
foram debatidas em atividade promovida pela Ouvidoria de 
Curitiba, em parceria com a Escola do Legislativo e o 
Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (Iprade).

Foto: Chico Camargo/CMC
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EIXO
EDUCATIVO
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Estudantes podem visitar a Câmara 
Municipal, conhecer a estrutura do 

Legislativo e até acompanhar sessões 
plenárias. Basta a escola ou universidade 

agendar data e hora com o Cerimonial. 
Em 2015, 22 colégios e universidades 

estiveram no Legislativo. É uma forma de 
aproximar as novas gerações do trabalho 

parlamentar.

NOVAS GERAÇÕES

SENAC

Colégio Efetivo

Escola Cristã Monte Sião

Faculdade Santa CruzColégio Estadual Rio Branco

Foto: Chico Camargo/CMC

Foto: Andressa Katriny/CMC

Foto: Chico Camargo/CMC

Foto: Andressa Katriny/CMCFoto: Andressa Katriny/CMC



Todas as áreas de atuação do Legislativo 

estão permeadas pelo eixo da transparência. 

São parte dessa nova cultura administrativa 

as melhorias constantes no Portal da 

Transparência, o Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) e a ampla divulgação do 

cotidiano da Câmara Municipal na internet. 

Neste sentido, em 2015, a Assessoria de 

Comunicação passou a fazer a cobertura 

jornalística de todas as licitações realizadas 

pela Câmara

170
Solicitações 
recebidas

Tempo médio 
de resposta

1413
Acessos à página do 
SIC no site da CMC

Serviço de Informação ao Cidadão

DADOS DO SIC
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2,67 dias

Demonstrativo das solicitações com base na lei de Acesso à 
Informação e tempo de resposta em média

RPAP 15

EIXO
TRANSPARÊNCIA

Mês                       Solicitações                Tempo de resposta 

Janeiro                          8                                3,38 dias 

Fevereiro                      22                                    4 dias 

Março                           16                                0,94 dia

Abril                              12                               1,83 dia

Maio                             13                               2,54 dias

Junho                           14                                6,64 dias

Julho                            22                                2,36 dias

Agosto                         21                                2,28 dias

Setembro                     10                                 4,6 dias

Outubro                         9                                2,22 dias

Novembro                     18                               4,94 dias

Dezembro                      5                                  2,8 dias

 

*41 respostas foram dadas de maneira imediata

*160 por dia

Pregão presencial para aluguel de veículos durou 7 horas, teve 
17 empresas competindo, e reduziu em 34% valor do contrato. 

Processo licitatório teve transparência e ampla divulgação.

Foto: José Lázaro/CMC

Pessoas visitaram a 
Câmara pessoalmente

58.473



53.497

Acessos ao Portal 
da Transparência

Número de acessos 
ao site da CMC

15.528
Acessos Rádio Online

Visitantes únicos

233.576

23.210
Acessos TV Online

Visitas

535.565
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RPAP 15

EIXO
TRANSPARÊNCIA
A página da Câmara Municipal na internet é a 
principal ferramenta de comunicação dos 
vereadores com a população. Em 2015, foram 
233.576 mil visitantes únicos registrados – 
equivale a dizer que, neste ano, 1 em cada 8 
curitibanos visitou o endereço do Legislativo na 
internet.

Somente no Portal da Transparência mantido pela 
Câmara Municipal foram registrados 53,4 mil 
acessos. E 463,4 mil consultas às proposições 
que tramitam dentro do Legislativo. Isso reforça o 
interesse da população da cidade no trabalho 
parlamentar e serve como indicador de qualidade.

Notícias publicadas
no site da CMC

1.874 463.430

Acessos de cidadãos ao
Sistema de Proposições 

Legislativas

*1.270 por dia

Inserções na 
imprensa

5.777

65% a mais em relação ao ano anterior 34% a mais em relação ao ano anterior

A reformulação do Portal da Transparência foi apresentada aos vereadores em agosto. O 
espaço ganhou nova organização, que segue recomendações do Tribunal de Contas do Estado 
e da Controladoria Geral da União, além de atender exigências do Ministério Público do Paraná.
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Na busca constante por mais transparência nas ações desenvolvidas pelo Legislativo, as redes sociais Facebook, Twitter e Flickr têm 
sido utilizadas como ferramentas estratégicas de comunicação. Campanhas educativas, divulgação de notícias e outros conteúdos 
relacionados ao trabalho dos vereadores atraem cada vez mais a atenção dos internautas. Em conformidade com a natureza destas 
novas ferramentas de comunicação, além da postagem de informações há interatividade com a população.

REPERCUSSÃO
Em 2015, o perfil no Twitter ganhou 
em média 6,2 seguidores por dia, o 
dobro da média do ano anterior. Foi 
mencionado 1.743 vezes ao longo do 
ano por outros usuários e recebeu 
33.824 mil visitas.

ENGAJAMENTO
O dia que mais engajou pessoas 
no Facebook da Câmara, em 
2015, foi 6 de março. A 
publicação, alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher, 
abordou a história do voto 
feminino. O resultado foi visto 
por 108.352 pessoas e teve 
2.086 curtidas, 124 comentários 
e 217 compartilhamentos – 
somando o post e sua 
repercussão.

927
Postagens no 

Facebook

2.416
Número de curtidas na 

página da Câmara

12.425
Tweets publicados

 em 2015

7.100
Número de seguidores 

que o perfil possui

Durante o ano de 2015, o Legislativo realizou campanhas no 
Facebook para despertar o interesse da população nos assuntos 
em debate na Câmara Municipal. O dicionário do Legislativo, a 
composição e os objetivos das comissões permantes, foram temas 
de campanhas.

CAMPANHAS

3.613
Fotos publicadas no 

Flickr

224.295
Fotos visualizadas no 

Flickr
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Em 2015, a Câmara Municipal economizou 23,4% do seu orçamento próprio – cujo valor é definido por 
legislação federal (emendas constitucionais 25/2000 e 58/2009). Equivale a dizer que, de cada R$ 5 que o 
Legislativo teve para gastar, optou por economizar R$ 1,15. Foi assim que, dos R$ 140,5 milhões 
previstos, apenas R$ 107,6 milhões foram utilizados. R$ 12,6 milhões foram guardados no Fundo 
Especial da Câmara, para futuras obras, e R$ 20,3 milhões voltaram aos cofres do Município.

R$ 12.666.122,51 
Fundo Especial da CMC

R$ 20.331.800,00 
devolvidos para a PMC

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ESTRUTURA PARLAMENTAR

ESTRUTURA OUVIDORIA 

R$ 46.816.382,01

R$ 43.764.625,07

R$ 465.491,42

Despesa 
orçamentária

R$ 107.601.077,49 

Economia 
em 2015

R$ 32.997.922,51

Orçamento 
previsto 

R$ 140.599.000,00

R$ 18.540,00

R$ 23.863,60 

R$ 23.360,42

R$ 9.210,00

R$ 7.710,10 

R$ 23.781,26

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

- Diárias 

- Hospedagens 

- Passagens

ESTRUTURA PARLAMENTAR 

- Diárias

- Hospedagens

- Passagens

DESPESAS COM VIAGENS

TOTAL  R$ 106.465,38 

R$ 91.046.498,50 

GASTO COM PESSOAL 

TOTAL  
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