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O ano de 2016 marcou o encerramento da 16ª legislatura da Câmara Municipal de 
Curitiba, iniciada em 2013. O período também indica a consolidação do Relatório 
Periódico das Atividades Parlamentares (RPAP), documento que tem o objetivo de 
permitir maior controle da população sobre as atividades desenvolvidas pelo Poder 
Legislativo e que busca romper, em definitivo, com a ideia de uma instituição ineficiente 
e de “portas fechadas”, que esconde informações de interesse público.

O RPAP está em constante aprimoramento. Sua elaboração e divulgação à sociedade 
demonstram o compromisso da Câmara Municipal com o fortalecimento das funções
deliberativa, representativa, fiscalizadora e educativa do Parlamento, com destaque 
para a transparência na gestão da instituição. No nosso Portal da Transparência, é 
possível acessar os relatórios dos demais anos da legislatura, uma fonte de consulta 
rápida e acessível para qualquer cidadão interessado, podendo até mesmo servir de 
base para pesquisas escolares ou acadêmicas.

Apresentado aos vereadores anualmente, o relatório funciona como uma ferramenta de 
avaliação e eventual correção de rumos. Seu debate entre os parlamentares tem a 
função de autoavaliação e de análise do desempenho da Câmara. Sua divulgação 
pública explicita a responsabilidade de cada mandatário com a sociedade que 
representa e vai além dos limites da simples prestação de contas, ao facilitar o controle 
social, construindo assim uma via de mão dupla, que favorece e amplia o diálogo com 
os curitibanos.

As informações contábeis, financeiras, orçamentárias, sobre folha de 
pagamento, portarias, atos, contratos, licitações e despesas com viagens 
constam parcialmente neste relatório, porque estão disponíveis no Portal da 
Transparência da Câmara Municipal de Curitiba.

INTRODUÇÃO

O RPAP ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS: 

1 2 3
Deliberativo Representativo Fiscalizador

4
Educativo

PORTAL
NO

RPAP 16

5
Transparência
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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.

Ao término da legislatura, todos os projetos não 
votados são arquivados

268 de autoria dos vereadores, 15 pelas 
comissões, 9 da Comissão Executiva, 2 da 
Mesa Diretora e 38 do prefeito.

RPAP 16

SESSÕES PLENÁRIAS

Sessões realizadas 117
Média de frequência dos vereadores por sessão 93%

332Número de projetos apresentados

Projetos sancionados/promulgados 252

PROJETOS DE LEI

Continuam a tramitar 

Arquivados por final de legislatura

0
471

Aguardam sanção ou veto 2
Arquivados/retirados 117

EIXO
DELIBERATIVO
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Foto: Chico Camargo/CMC

Foto: Chico Camargo/CMC

Em função da crise econômica 
que atinge o país, que 
ocasionou queda na 
arrecadação de impostos, os 
vereadores decidiram 
repassar à Prefeitura de 
Curitiba R$ 58,5 milhões 
economizados e depositados 
em um fundo para a 
construção de uma nova sede 
para a Câmara Municipal.

2 leis complementares, 229 leis ordinárias, 4 
resoluções e 17 decretos legislativos
(140 deles apresentados em 2016; 6 são de 
2013; 12 de 2014; e 94 de 2015)

35 com origem  em 2016, 20 de 2015, 10 de 2014 e 30 
de 2013.

Ausências justificadas 231
Ausências não justificadas 106



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

Em 2016 também funcionaram 
a comissão especial de 
acompanhamento das ações 
destinadas à implantação do 
metrô em Curitiba e o 
Conselho de Ética. 

Também foi aberta a CPI da 
Vila Domitila (saiba mais na 
página 6). Foi instalada ainda 
uma Comissão Processante 
para apurar denúncia de 
agressão contra a vereadora 
Carla Pimentel (PSC), que 
resultou na suspensão do 
mandato de Professor Galdino 
(PSDB).

COMISSÕES

O Conselho de Ética apurou 
denúncia de suposta quebra 
de decoro parlamentar, 
cometida por Professor 
Galdino (PSDB), porém o 
processo acabou arquivado 
devido ao final da 
legislatura.

RPAP 16

COMISSÕES

160Reuniões realizadas

Média de frequência dos vereadores 75,7%
Pareceres apresentados 781
Número de projetos arquivados 22

EIXO
DELIBERATIVO

Entre os projetos debatidos pela Comissão de Legislação, proposições que tratavam do funcionalismo 
da Câmara Municipal foram debatidos com os servidores. Foto: Arquivo/CMC

Vereadores integrantes do Conselho de Ética se reuniram nove vezes no ano. Foto: Arquivo/CMC
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Educação, Cultura e Turismo

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

REUNIÕES DE COMISSÕES

Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PARECERES POR COMISSÃO

RPAP 16

4

A Comissão de Economia foi a 
segunda a realizar mais 

reuniões em 2016. Em protesto 
contra a demora de um ano 
da Prefeitura de Curitiba em 

responder pedido de 
informação, o vereador Mauro 

Ignácio (PSB) levou um bolo de 
aniversário para “comemorar 

a data”. 

ECONOMIA

EIXO
DELIBERATIVO

Foto: Chico Camargo/CMC

Educação, Cultura e Turismo

Legislação, Justiça e Redação

Economia, Finanças e Fiscalização

Serviço Público

Saúde, Bem-Estar Social e Esporte

Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

5

7

8

12

34

391

56

30

51

190

16

5

33

15

13

Acessibilidade 2

COMISSÕES ESPECIAIS

Comissão Especial para acompanhamento das ações 
destinadas à implantação do metrô em Curitiba

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

CPI da Vila Domitila 9

1

9

Participação Legislativa 3

Acessibilidade 1

COMISSÕES ESPECIAIS
Comissão Especial para acompanhamento das ações 
destinadas à implantação do metrô em Curitiba

CPI da Vila Domitila 1

1

Foto: Andressa Katriny/CMC
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Comissão Processante 9

Comissão Processante 1



RPAP 16

EIXO
DELIBERATIVO

CPI VILA DOMITILA
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Os nove integrantes da comissão receberam uma série de documentos, ouviram peritos, técnicos da 
Prefeitura de Curitiba, moradores, advogados, cartorários e representantes do INSS.

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Vila Domitila foi 
aberta em 18 de maio, a pedido 
dos moradores da área, que fica 
entre os bairros Ahú e Cabral. A 
investigação apurou quem são 
os reais proprietários dos 
terrenos, com total de 191,4 mil 
m² são disputados entre 250 
moradores e o INSS.

Os trabalhos da CPI da Vila 
Domitila receberam ampla 
divulgação e todo o material da 
investigação, como notícias, 
áudios, atas e documentos, foi 
reunido em um hotsite. O 
relatório final foi entregue aos 
ministérios públicos federal e 
estadual e à Justiça Federal.



DEMANDAS DA POPULAÇÃO

RPAP 16

875
Número de requerimentos

 a outros órgãos

EIXO
REPRESENTATIVO

83
Número de indicações 

à Prefeitura

13.150
Número de requerimentos

 à Prefeitura

média de 36 por dia

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.
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A Câmara Municipal tem dois mecanismos de acolhimento de projetos de iniciativa dos cidadãos: a 
Comissão de Participação Legislativa, que recebe sugestões da sociedade civil organizada; e o 
projeto de iniciativa popular, que requer assinaturas de 5% do eleitorado. 

Em 2016, a Comissão de Participação Legislativa recebeu duas sugestões de lei, uma da Fundação 
Wilson Marcelino Filho, com propostas para uma nova gestão do transporte coletivo na cidade. 
Outra proposta foi apresentada pelo Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e 
Similares do Município de Curitiba (Sindiabrabar) para instituir uma política municipal para a 
população em situação de rua. 

No entanto, nenhuma das iniciativas foi transformada em lei. A proposta sobre o transporte foi 
arquivada e uma cópia enviada à Prefeitura em função de sua “importância e complexidade”. Já o 
texto da Sindiabrabar acabou arquivado em função do encerramento da legislatura.

RPAP 16

EIXO
REPRESENTATIVO

Transporte coletivo e população de rua foram temas de sugestões de entidades da sociedade civil na Comissão de Participação Legislativa. (Fotos: Chico Camargo/CMC)

LEGISLAÇÃO DE INICIATIVA DOS CIDADÃOS
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A Tribuna Livre é um espaço de livre expressão para os mais 
diversos segmentos da sociedade. A convite dos vereadores, 
entidades, poder público e especialistas debatem medidas para 
melhorar a qualidade de vida dos curitibanos.

RPAP 16

TRIBUNAS 
LIVRES

Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia 
de Deus no Estado do Paraná 03/02

Data base e desafios da categoria de 
servidores públicos municipais 16/03

Centro Histórico, 323 anos de Curitiba – onde 
tudo começou 23/03

Voice Design, o poder da palavra aplicada 
30/03

Políticas Educacionais de Redução da Violência 
– Mediação de Conflitos 03/02

Apresentação de relatório anual da Ouvidoria 
de Curitiba 13/04

Incentivo ao Carnaval de Curitiba 27/04

Marcha para Jesus 04/05

Prestação de Contas e apresentação de novos 
projetos do Detran-PR 18/05

As contribuições da Comissão da Verdade para 
o fortalecimento da democracia 01/06 

Prevenção do câncer bucal 22/o6

Direito de Saúde 09/11

Apresentação de relatórios das atividades do 
ano de 2016 e projetos para 2017 16/11

EIXO
REPRESENTATIVO
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A necessidade de se criar mecanismo efetivos de mediação de conflitos foi abordada 
pelo desembargador Roberto Portugal Bacellar. (Foto: Chico Camargo/CMC)

Irene Rodrigues, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Curitiba (SISMUC), debateu com os vereadores sobre a data base de pagamento dos 
trabalhadores. (Foto: Chico Camargo/CMC) 

Diretor Geral do Detran-PR, Marcos Traad apresentou aos vereadores os novos 
projetos da instituição. (Foto: Chico Camargo/CMC)
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RPAP 16

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

22/02
Servidores do Instituto de 
Identificação do Paraná

Secretario de Saúde 
apresenta relatório 3º 
quadrimestre de 2015

Prefeitura apresenta balanço financeiro 
relativo ao 3º quadrimestre de 2015

Reunião Pública com a Sociedade 
Brasileira de Eubiose

“Uso consciente do dinheiro”

“Afeto, limite, agressividade: como lidar? 
Na família, na escola e na sociedade”

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.

EIXO
REPRESENTATIVO

22

24/02

29/02

Poluição sonora, descarte irregular de lixo 
e uso indevido de espaços públicos no 
entorno da praça da Espanha, parque 
Barigui e no Alto São Francisco

10/03

Abertura da exposição “Curitiba, 
ontem e hoje – 161 anos em retratos 
do desenvolvimento da cidade”

23/03

2o/04

28/04

“As Novas Diretrizes do Direito 
Eleitoral Brasileiro” 16/05

Dia Nacional de Luta Pela 
Valorização da Enfermagem 17/05

19/05

Secretaria de Saúde apresenta 
relatório 1º quadrimestre de 2016

25/05

Prefeitura apresenta balanço 
financeiro relativo ao 1º 
quadrimestre de 2016

31/05

Reunião Pública com profissionais 
femininas do ramo de vigilância

02/06

Debate sobre o projeto de Lei 
Diretrizes Orçamentárias para 2017 08/06

Epilepsia, com a doutora Li Hui Ling 27/06

Valorização dos guias de turismo de Curitiba 30/06

Secretaria de Saúde apresenta relatório 
do 2º quadrimestre de 2016 26/09

Prefeitura apresenta balanço financeiro 
relativo ao 2º quadrimestre de 2016 28/09

Debate sobre o projeto de Lei 
Orçamentária (LOA) 2017 08/11

“2016 – Ano Internacional das 
Leguminosas – Sementes Nutritivas para 
um Futuro Sustentável”

23/11

“Não à PEC 55 – em defesa da saúde, 
educação e assistência social” 07/12

A juventude e o acesso aos shopping 
centers: direitos e limites 23/03

O projeto de lei com uma proposta de novo zoneamento e uso 
do solo  - que não chegou a ser votada - foi apresentado pelo 
então presidente do Ippuc, Sérgio Pires. (Foto: Andressa Katriny/
CMC)

O secretário de Saúde, César Titton, esteve na Câmara para 
prestar contas dos atendimentos feitos pelo SUS em 
Curitiba. (Foto: Andressa Katriny/CMC)

O evento discutiu um projeto de lei que tornaria obrigatória 
a presença de guias de turismo nas excursões em Curitiba. 
(Foto: Luiz Kozak/CMC)
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RPAP 16

A atuação dos  vereadores não fica restrita às atividades dentro da Câmara Municipal. Além de 
participarem das sessões plenárias e de comissões permanentes e atenderem a população em 
seus gabinetes, os parlamentares também participam de conselhos municipais, conselhos de 
administração e fiscal de empresas públicas, como a Cohab, e outros órgãos de 
acompanhamento da administração pública.

Em 2016, os vereadores participaram de 11 conselhos administrativos, de fundos públicos ou 
fiscais de órgãos da administração pública. Um exemplo é o Conselho Fiscal da Agência 
Curitiba de Desenvolvimento, do qual participaram Pier Petruzziello (PTB) e Serginho do Posto 
(PSDB). Também há representação da Câmara em 5 conselhos da área social e em outros 6 nas 
áreas de cidade e meio ambiente. Os parlamentares ainda atuam em diversas comissões, 
grupos gestores e fóruns. Mestre Pop (PSC) e Colpani (PSB), por exemplo, integram o conselho 
fiscal da Liga Paranaense de Combate ao Câncer.

EIXO
FISCALIZADOR

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foto: Arquivo/CMC



Pedidos de informação ao Executivo por tema

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 das 
finanças do Município, execução das 
emendas dos vereadores ao orçamento 
2016, saúde, imóveis, habitação e 
regularização fundiária. As respostas da 
prefeitura também estão disponíveis no 
portal da Câmara Municipal na internet.

Requerimento de Pedido de Informação
ao Executivo

Número de pedidos de 
informação

277

Outros 75 
Obras 48
Finanças 20
Emendas Parlamentares 18
Saúde 16
Imóveis, Habitação e Regularização 
Fundiária 16
Contratos e Convênios do Município 12
Serviços Públicos (156, funerárias e 
outras) 12
Gestão Municipal 12
Educação 11
Transporte Coletivo e Mobilidade 10
Equipamento e Mobiliário Urbano 7
Segurança 7
Funcionalismo 4
Publicidade e Propaganda Oficial 4
Meio Ambiente 3
Cultura 2

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

O CAMPEÃO

RPAP 16

EIXO
FISCALIZADOR
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Foto: Chico Camargo/CMC



Comprometida com o resgate e valorização da memória de Curitiba, a Câmara Municipal 
organizou, entre os meses de março e setembro, a exposição “Curitiba Ontem e Hoje – 161 anos 
em retratos do desenvolvimento da cidade”, organizada pela Diretoria de Comunicação, em 
parceria com a seção de arquivo e documentação histórica e a Fundação Cultural de Curitiba. 
Ao todo, cerca de 1500 pessoas, principalmente estudantes, visitaram as galerias do Palácio 
Rio Branco para ver 100 fotografias da capital.

Metade das imagens é do acervo do jornalista Cid Destefani, falecido em setembro de 2015, e a 
outra metade foi tirada do mesmo ângulo, nos dias atuais, pelos fotógrafos Chico Camargo e 
Andressa Katriny, da Comunicação do Legislativo. Complementam a exposição filmes feitos na 
década de 1920, cedidos pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, atas antigas originais, 
e painéis que informam sobre leis aprovadas pela Câmara desde o século XVII.  

De forma a consolidar seu esforço de cooperação no resgate da memória de Curitiba, em 2016, 
foram produzidas 9 reportagens especiais sobre a história da cidade e do Legislativo. Entre 
elas, duas séries especiais, uma sobre a história da Vila Nossa Senhora da Luz, primeiro 
conjunto habitacional popular de Curitiba, e outra sobre a história dos conflitos envolvendo o 
transporte coletivo na cidade. Ao todo, a seção Nossa Memória já abriga um acervo de 75 
reportagens.

Crianças identificam prédios antigos da cidade. (Foto: 
Aline Bonn/CMC)

PRESERVAÇÃO DA 
NOSSA MEMÓRIA

RPAP 16

EIXO
EDUCATIVO

Cerca de 1500 pessoas visitaram as galerias do Palácio 
Rio Branco para ver as mais de 100 fotografias da 
exposição. (Foto: Aline Bonn/CMC)
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Além de críticas às más condições dos bondes, a imprensa denunciava 
maus-tratos aos animais. (Foto: Reprodução/Arquivo Cid Destefani/
Coluna Nostalgia/Gazeta do Povo)



RPAP 16

EIXO
EDUCATIVO

ESCOLA DO LEGISLATIVO
A Escola do Legislativo completou seu primeiro ano de atividades em 2016. Ela promove o 
aprimoramento dos quadros legislativos, tanto efetivos como comissionados, tendo em 
vista o melhor desempenho do trabalho. Neste ano, 1431 pessoas participaram de 13 
atividades promovidas pela instituição, com temas que abrangeram desde as regras 
eleitorais para 2016 a oficinas de redação oficial. O destaque foi para o Recesso Criativo, 
em que servidores da Casa compartilharam seus talentos e habilidades com os colegas.

Foto: Andressa Katriny/CMC)

Na conferência “Memória 
Política de Curitiba” foram 
apresentadas pesquisas sobre 
a história política do Paraná 
nos últimos 20 anos, os 
vereadores de Curitiba no 
século 19 e a literatura sobre 
as instituições legislativas 
brasileiras. Quem iniciou o 
ciclo de palestras foi o 
professor Ricardo Costa de 
Oliveira.

Foto: Chico Camargo/CMC

O diretor de Comunicação 
da Casa, Filipi Oliveira, falou 
sobre os procedimentos 
adotados durante o período 
eleitoral: "Enquanto a 
Prefeitura de Curitiba 
preferiu deixar inativa sua 
comunicação, nós 
buscamos um meio-termo, 
uma forma de manter a 
divulgação institucional sem 
cometer irregularidades".
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RPAP 16

EIXO
EDUCATIVO

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 2016, 58 colégios e 

universidades estiveram no 
Legislativo. É uma forma de aproximar 

as novas gerações do trabalho 
parlamentar.

NOVAS GERAÇÕES

Colégio Energia Ativa. (Foto: Chico Camargo/CMC)

Colégio Amplação. (Foto: Chico Camargo/CMC)Colégio João Paulo Segundo.  (Foto: Andressa Katriny/CMC)

Colégio Bom Jesus. (Foto: Andressa Katriny/CMC) Colégio Anchieta. (Foto: Luiz Kozac/CMC)

Colégio Marli Queiroz. (Foto: Chico Camargo/CMC)
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O Serviço de Informações ao Cidadão 
(SIC) é uma importante ferramenta  no 
cumprimento da diretriz de 
transparência. Sempre que possível, a 
resposta é dada de imediato. Foi assim 
em 23 das solicitações feitas neste ano. 
Já o tempo médio das respostas foi de 
3,32 dias.

Iniciada em 2015, a cobertura 
jornalística de todas as licitações foi 
uma prática consolidada em 2016 e 
rendeu aos jornalistas da Casa o 
prêmio Sangue Bom, entregue pelo 
Sindicato dos Jornalistas do Paraná.

50.949
Pessoas visitaram a 

Câmara pessoalmente

132
Solicitações recebidas Tempo médio de resposta

840
Acessos à página do SIC no site da CMC

Serviço de Informação ao CidadãoDADOS DO SIC

3,32 dias

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

RPAP 16

EIXO
TRANSPARÊNCIA

MÊS SOLICITAÇÃO TEMPO DE RESPOSTA

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

5

11

21

21

6

11

4

11

12

9

17

4

2,6

5,18

2,38

4,9

1

5,09

5

2,09

1,83

1,22

2,88

5,75

16

200 pessoas por dia

26 respostas foram dadas imediatamente



310.392
Acessos ao Portal 
da Transparência
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A internet é a principal ferramenta de comunicação 
da Câmara de Curitiba com a população.  No site 
oficial são publicadas as notícias do Legislativo e é
possível acompanhar as sessões ao vivo, que são 
transmitidas via Rádio e TV Online. Também é 
possível seguir o passo a passo dos projetos de lei 
apresentados pelos vereadores e pesquisar sobre 
licitações e contratos mantidos pela Câmara.

O site da Câmara registrou 424.150 acessos em 
2016, um crescimento de 55% em relação ao ano 
anterior. Já o Portal da Transparência tem atraído 
cada vez mais a atenção dos curitibanos, que 
buscaram informações por lá 310.392 vezes. O 
número significa acréscimo de 172% na 
comparação com 2015. 

Número de acessos 
ao site da CMC

18.091
Acessos Rádio Online

Visitantes únicos

424.150

8.396
Acessos TV Online

Visitas

726.289

Notícias publicadas
no site da CMC

1.356357.177

Acessos de cidadãos ao
Sistema de Proposições 

Legislativas

RPAP 16

EIXO
TRANSPARÊNCIA

Inserções na 
imprensa

4.652

60% positivas



Além do uso já consolidados das redes sociais Facebook, Twitter e Flickr, a partir de 
2016 a Câmara passou a utilizar mais uma ferramenta de divulgação, o Youtube. 
Nesta rede são publicadas a íntegra de todas as sessões plenárias, além de alguns 
dos debates realizados, sessões solenes e vídeos especiais produzidos pela Diretoria 
de Comunicação.
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REPERCUSSÃO
Em 2016, o perfil no Twitter ganhou 
em média 3,5 seguidores por dia, 
média menor que no ano anterior. 
Apesar disso, o número de menções 
ao @CamaraCuritiba cresceu, 
alcançado a marca de 1.959 menções 
ao longo do ano por outros usuários. 
Já o número de visitas na página da 
Câmara na rede social aumentou 
67%, chegando a 49.930 visitas. Ao 
todo, as publicações no Twitter foram 
visualizadas por 2.306.700 pessoas.

445
Postagens no 

Facebook

4.132
Número de curtidas 

na página da Câmara

10.480
Tweets publicados

8.383
Número de seguidores 

que o perfil possui

2899
Fotos publicadas no 

Flickr

228.688
Fotos visualizadas no 

Flickr

306
Vídeos publicados

9.648
Total de visualizações

ALCANCE
A publicação com maior alcance de 
público no Facebook foi a entrevista 

do vereador eleito Professor Euler, 
que chegou a 19.770 pessoas. A 

postagem teve ainda 174 interações 
e foi compartilhada 26 vezes. Ao 

todo, foram publicados 71 vídeos no 
Facebook da Câmara, que foram 

visualizados 51.633 vezes.
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Em 2016, a Câmara Municipal economizou 14% 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$ 0,70. Foi assim que, dos R$ 140 
milhões previstos, apenas R$ 120 milhões foram utilizados, resultando numa economia de R$ 20 
milhões, recursos que foram devolvidos à Prefeitura de Curitiba e aplicados em políticas públicas 
nas áreas de saúde e educação. Em função da crise econômica por qual passa o país, os 
parlamentares também optaram por devolver aos cofres do Município as “economias” feitas nos 
últimos anos e guardadas em um Fundo, que serviriam para a construção de uma nova sede ao 
Poder Legislativo.

R$ 58.551.115,89
Fundo Especial da CMC

devolvido à PMC

Estruruta Administrativa
Estrutura Legislativa
Ouvidoria

R$ 50.435.012,23
R$ 51.298.186,62

R$ 756.337,08

Despesa 
orçamentária

R$ 120.005.188,61

Economia 
em 2016

R$ 19.994.811,39

Orçamento 
previsto 

R$ 140.000.000,00

R$ 7.910,00
R$ 8.258,75
R$ 8.874,76

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Diárias 
Hospedagens 
Passagens

ESTRUTURA LEGISLATIVA 
Diárias
Hospedagens
Passagens

OUVIDORIA
Diárias
Hospedagens
Passagens

ESCOLA
Diárias
Hospedagens
Passagens

DESPESAS COM VIAGENS

Total: R$ 121.517,16

 R$ 102.489.535,93

GASTO COM PESSOAL 

Total: 
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R$ 78.545.927,28
Total devolvido à PMC

R$ 4.350,00
R$ 1.690,50
R$ 11.877,09

R$ 1.260,00
R$ 234,00
R$ 2.152,66

R$ 980,00
R$ 1.040,00

R$ 990,64
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Além da diretriz de transparência, o uso das redes sociais aumenta a capacidade do Legislativo 
de dialogar com os curitibanos. Outro foco de atuação são as campanhas educativas em 
diversas áreas. Ao longo do ano, foram divulgadas 13 campanhas, entre elas as dos meses 
temáticos, como Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outras. Também foram 
produzidos materiais especiais sobre as comissões permanentes e as leis orçamentárias. Foi 
dada largada na Campanha #EuDiscuto, com o objetivo de desmistificar a máxima popular de 
que “política não se discute”.

RPAP 16
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No dia 5 de agosto, a Diretoria de 
Comunicação organizou a 
Expedição Pokémon Go, uma visita 
guiada pelo plenário, comissões e 
gabinetes da Câmara, permitindo 
aos jovens uma caçada aos 
pokémons, durante um bate-papo 
sobre o funcionamento do 
Legislativo.

A ação foi realizada somente pelas 
redes sociais. Um evento foi 
criado, toda a interação se deu 
pela página da Câmara no 
Facebook, inclusive com a 
publicação de um vídeo com 
depoimentos dos jovens. A 
atividade recebeu ampla
repercussão da imprensa.

A #EuDiscuto teve início no 
período pré-eleitoral de 2016 e 
trouxe informações sobre as 
funções dos vereadores, além de 
orientações sobre as novas 
regras eleitorais. O trabalho 
prosseguiu com um feito inédito, 
a cobertura da apuração das 
eleições na sede do TRE pela 
equipe de Comunicação da 
Câmara, com informações e 
análises exclusivas sobre o 
pleito.

A ação de maior destaque da 
campanha foi a publicação, nas 
redes sociais, de entrevistas com 
os 38 vereadores eleitos para a 
nova legislatura. No total, as 
entrevistas foram assistidas por 
28.392 pessoas.
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