
Encontro-Oficina
9 e 10 de outubro de 2017
Auditório Fiocruz – Brasília/DF

Um mecanismo fundamental para 

democracia é o Controle Social. Atualmente 

temos dezenas de organizações da 

sociedade civil atuando na temática, 

incluindo a fiscalização e o monitoramento 

de políticas e de gastos públicos e a 

promoção da educação cidadã.

Vamos conhecer essas iniciativas?

As organizações realizam 

trabalhos importantes para a 

promoção da cidadania. Ao 

estimular a interação entre 

as instituições e incentivar 

a execução de projetos de 

forma cooperativa, busca-se 

maior capilaridade, alcance 

e efetividade das ações de 

controle social.

Vamos fazer juntos?

9 de outubro 
8h30 Credenciamento/Café de boas vindas (Coffee 
break)
9h Abertura do Encontro
9h30 Exposição da Metodologia de trabalho      
9h45 Rodas de conversa – Apresentação dos 
participantes       
11h30 Iniciativas que contribuem para o controle social 
12h  Intervalo para almoço
14h Possibilidades e Desafios – estudos de casos
15h30 Coffee break
15h45 Continuidade do debate: Possibilidades e 
Desafios – estudos de casos
17h30 Encerramento

10 de outubro
9h Recepção e Informes gerais
9h15 Debate - Questões fundamentais para a 
efetividade do Controle Social 
10h30 Coffee break
10h45 Apresentação dos resultados e relatos-sínteses 
das discussões
12h30 Intervalo para almoço
14h Iniciativas que contribuem para o controle social 
14h30 Elaboração de painéis 
15h45 Coffee break
16h Apresentação dos painéis, priorização e 
discussão dos próximos passos
17h Encerramento

Avenida L3 Norte, S/N
Campus Universitário Darcy Ribeiro, DF
70910-900
(61) 3329-4500
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4mti Soluções
Cidade: Belo Horizonte/MG
Site: http://www.4mti.com.br
Principal Responsável: Matheus Pereira Amaral Moreira
Participante no evento: Matheus Pereira Amaral Moreira
E-mail: matheus@4mti.com.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados; 
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Atualmente, temos dois projetos que consideramos principais, o Diagnóstico Público e o FiscalizeA-
gora.org. Ambos têm como objetivo principal facilitar a análise dos dados públicos, mas com perfis de 
usuários diferentes e funcionalidades distintas. 
Diagnóstico Público, tanto pelo empenho em melhorias da plataforma quanto pela capacidade de 
entrega de resultados a nossos clientes. Com o Diagnóstico Público, conseguimos condensar os da-
dos públicos em um único armazém de dados e conceder visualizações mais analíticas para os nossos 
clientes. É um projeto inovador, principalmente devido a sua robustez tecnológica e a capacidade de 
transformação em setores que carecem de melhores análises de dados públicos, principalmente o 
setor público. 
FiscalizeAgora.org, por sua vez, é um portal aberto para o cidadão encontrar os gastos de sua cidade 
de forma rápida e fácil, podendo avaliar, comentar e compartilhar. Lançaremos a segunda versão da 
ferramenta ainda em outubro, com um layout mais arrojado e proporcionando melhor experiência 
para os usuários. 

Saberes da instituição: 
Temos vantagens comparativas em processamento e análise de grande volume de dados, principal-
mente de fontes abertas dos órgãos governamentais. Os sócios fundadores têm uma expertise nessa 
área devido há anos de trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, desenvol-
vendo aplicações justamente em análise dos dados públicos.

Necessidades da instituição: 
Principal desafio para um projeto como fiscalizeagora.org é o financiamento da manutenção e me-
lhoria da ferramenta. Os mecanismos de fomento do terceiro setor, apesar de terem sido cruciais 
para manter a plataforma no ar, ainda são insuficientes para entregarmos soluções mais robustas, que 
elevem o patamar de controle social no país através da tecnologia. 
Os problemas de financiamento criam gargalos também para outros problemas, como as estratégias 
de engajamento dos usuários nas plataformas e programas de controle social. Criar formas de manter 
o público atento e vigilante, sempre, é um desafio, principalmente para soluções que não possuem 
orçamento para investimento em marketing digital ou iniciativas correlatas
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Ação Jovem Brasil
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Site: https://www.facebook.com/AcaoJovemBrasil/
Principal Responsável: William Andrade Nogueira
Participante no evento: William Andrade Nogueira
E-mail: william@acaojovembrasil.org.br
Atuação: Local

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
5. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
A implementação do Índice de Transparência Parlamentar junto aos vereadores do Rio de Janeiro, 
com a apresentação do ranking do mais transparente para o menos transparente. No ranking as 
pessoas têm acesso as informações levantadas e contam também com um aplicativo “Tô de Olho”. 
Neste aplicativo o usuário pode escolher o vereador que deseja seguir e recebe informações do 
trabalho dele, além de ter acesso ao índice.

Saberes da instituição: 
A prática para implementar essa ação junto aos parlamentares. Inclusive, queremos ampliar para a 
Câmara dos Deputados Estaduais e abrir o aplicativo para outras cidades.

Necessidades da instituição: 
Precisamos melhorar a divulgação, o engajamento das pessoas e como estimular o voluntariado. 
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Agenda Pública
Cidade: São Paulo/SP
Site: https://www.agendapublica.org.br
Principal Responsável: Sergio Andrade
Participante no evento: Laila Bellix
E-mail: laila.bellix@agendapublica.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
2. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
3. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
A Agenda Pública atua no fortalecimento da gestão pública para ampliar a participação social. Por meio 
de projetos em diferentes municípios, articulamos, apoiamos e formamos os servidores públicos e a 
sociedade civil. Um exemplo desse processo foi em Barro Alto/GO em que apoiamos a criação de 
novos conselhos e associações, a regularização de legislação de conselhos, capacitação dos mem-
bros e criação da casa dos conselhos. Atualmente, estamos apoiando o município de São Sebastião a 
desenvolver políticas de governo aberto. 

Saberes da instituição: 
Além do conhecimento em gestão pública - e o apoio aos governos e sociedade para estabelecer 
relações mais sólidas e confiáveis - a Agenda Pública trabalha em conjunto com a Escola de Políticas 
Públicas na formação de servidores/cidadãos que conheçam e utilizam os instrumentos de controle 
social, como o de transparência. Por fim, trabalhamos com práticas de políticas públicas, intercam-
biando experiências entre os municípios. 

Necessidades da instituição:
 Elaboração de ferramentas eletrônicas para o controle social; Intercâmbio de experiências, explicitan-
do os fatores de sucesso e desafios nos municípios.
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Artigo 19 Brasil
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://artigo19.org/
Principal Responsável: Paula Martins
Participante no evento: Henrique Ribeiro Góes
E-mail: henrique@article19.org
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
2. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
3. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
5. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
6. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
7. Recebimento e investigação de denúncias;
8. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
A ARTIGO 19 tem como missão promover e defender os direitos à liberdade de expressão e de 
acesso à informação em todo o mundo. Para isso, buscamos desenvolver nosso trabalho em diversas 
frentes, de diferentes formas, considerando sempre os padrões internacionais de direitos humanos. 
Ajudamos a desenhar e promover leis e políticas que visem responsabilizar não apenas o poder 
público, mas todos aqueles que cometam algum tipo de violação contra o direito de se expressar 
livremente. Além disso, monitoramos e pressionamos governos a adotarem práticas que tenham a 
transparência e a prestação de contas como regra, realizando para isso campanhas amplas junto à so-
ciedade e avaliando constantemente mecanismos de acesso à informação pública. Para citar uma ação 
(é difícil definir qual seria a “principal”), o monitoramento contínuo da aplicação da Lei de Acesso à 
Informação por órgãos federais, estaduais e municipais e os eventos e relatórios (http://artigo19.org/
blog/category/publicacoes/) que fizemos, resultantes desse processo, foram importantes no debate e 
na materialidade do direito de acesso à informação no Brasil.

Saberes da instituição: 
Conhecimento aprofundado da aplicação da Lei de Acesso à Informação a nível nacional a partir de 
seu monitoramento ao longo de 5 anos. Trabalhos temáticos de acesso à informação e: água, meio 
ambiente, gênero, saúde, segurança pública. 

Necessidades da instituição: 
Boas práticas em participação social; metodologia para abordagem de temas de participação social; 
boas práticas e desafios enfrentados por outras organizações quando do uso da LAI.
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AppCívico
Cidade: São Paulo/SP
Site: https://appcivico.com/pt/
Principal Responsável: Thiago Rondon
Participante no evento: Fernanda Costa
E-mail: fernanda.costa@eokoe.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2.  Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
6. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
7. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
8. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
9. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas;
10. Tecnologias Cívicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Gastos Abertos (www.gastosabertos.org); Mandato Aberto (www.mandatoaberto.com.br) e Voto 
Legal (www.votolegal.org).

Saberes da instituição:
Gastos Abertos (www.gastosabertos.org); Mandato Aberto (www.mandatoaberto.com.br) e Voto 
Legal (www.votolegal.org).

Necessidades da instituição: 
O uso de tecnologia para promoção da cidadania e da melhor entrega de serviços públicos.
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COEP - Rede Nacional de Mobilização Social
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Site: http://www.coepbrasil.org.br
Principal Responsável: André Spitz
Participante no evento: Marcos Carmona
E-mail: marcos@coepbrasil.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
Projetos para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades, mobilização para a participação 
social de entidades, pessoas e comunidades.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo:
Programa Comunidades Semiárido que vem trabalhando em parceria com cerca de 100 comunida-
des em 7 estados nordestinos, em recortes como geração de trabalho e renda, mobilização social, 
formação de lideranças, fortalecimento e ampliação da autonomia de associações comunitárias.

Saberes da instituição: 
Mobilização social, gestão de projetos, formação e animação de redes.

Necessidades da instituição: 
Aprofundar o conhecimento acerca dos mecanismos existentes.
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COLAB - Colaboratório de Desenvolvimento e 
Participação /Universidade de São Paulo
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://www.colab.each.usp.br
Principal Responsável: Gisele Craveiro
Participante no evento: Gisele Craveiro
E-mail: giselesc@usp.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos; 
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
6. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
7. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil; 
8. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas; 
9. Recebimento e investigação de denúncias; 
10. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos; 
11. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Projeto Cuidando do Meu Bairro (geolocalização do gasto e pedidos de informação públicos, premia-
do várias vezes); Projeto Diário Livre (Diários Oficiais do Município de São Paulo em formato aberto, 
também premiado); Projeto Promise Tracker aplicado no monitoramento da merenda escolar em 
cidades do Pará (base para futuro projeto em escala nacional).

Saberes da instituição:
Acúmulo sobre os temas dados abertos, governo aberto, licenças livres, cocriação de plataformas 
tecnológicas. Desenho e implementação de iniciativas (plataformas tecnológicas e processos) de 
transparência, accountability ou de participação social junto a governos e também organizações da 
sociedade civil.

Necessidades da instituição:
Estratégias de comunicação para o grande público, interação com a mídia.
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Datapedia
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://www.datapedia.info/public/
Principal Responsável: Marcos Silveira
Participante no evento: Marcos 
E-mail: marcos@datapedia.info
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
2. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas; 
3. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios; 
4. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas; 
5. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas. 

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo:
Lançamento do portal www.datapedia.info com milhões de dados sobre as 5.570 cidades do Brasil. 
Desde abril tivemos 220 mil visualizações de páginas.

Saberes da instituição:
Conhecimento de diversos bancos de dados nacionais; Conhecimento de visualizações de dados; 
Conhecimento de cruzamento de dados para análises de políticas públicas; Planejamento estratégico 
governamental. 

Necessidades da instituição:
Listagem de bancos de dados abertos; Conhecimento sobre portal dados.gov.br; Bancos de dados 
abertos do MDS; Bancos de dados sobre Judiciário.
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Democracy Earth Foundation
Cidade: São Francisco e Nova York
Site: http://democracy.earth
Principal Responsável: Santiago Siri
Participante no evento: Paula Berman
E-mail: paulamlberman@gmail.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público; 
2. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo:
O novo e maior projeto da Democracy Earth Foundation chama-se The Social Smart Contract. 
Lançado neste mês (setembro), ele estrutura uma jurisdição planetária por meio de um aplicativo de 
tomada de decisão (voto) incorruptível, dado o seu uso da tecnologia blockchain. Além disso, esta-
belece um processo de identificação descentralizada e votos como um crypto token, garantido como 
direito à todos os membros, por meio de um mecanismo de Renda Básica Universal, visando trazer 
equilibro para a relação entre dinheiro e política. https://futurism.com/a-new-blockchain-app-is-poi-
sed-to-radically-change-how-people-vote/

Saberes da instituição: 
A utilização da tecnologia blockchain e de smart contracts para uma política transparente.

Necessidades da instituição: 
Engajamento de grupos locais.

 



12

Fundação Cidadania Inteligente
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Site: https://www.cidadaniainteligente.org
Principal Responsável: Luti Guedes
Participante no evento: Luti Guedes
E-mail: lguedes@cidadaniainteligente.org
Atuação: Regional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Investigação sobre dados públicos disponibilizados; 
2. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
3. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
4. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
A FCI tem uma plataforma de monitoramento e acompanhamento de políticas públicas, usada no 
Chile a nível nacional que foi adaptada para a experiência dos municípios aqui no Brasil. Uma primei-
ra versão foi lançada quando dos 100 dias da nova gestão da prefeitura do Rio de Janeiro que será 
atualizada a partir do lançamento do seu Plano Estratégico.

Saberes da instituição: 
Metodologias de capacitação em incidência. A FCI tem dois projetos já testados em países da região, 
como Argentina, Colômbia e Costa Rica, de capacitação de grupos, ativistas e organizações para 
qualificar processos de incidência política. 

Necessidades da instituição:
 Precisamos melhorar nossa capacidade de financiamento independente, bem como conhecer me-
lhor os caminhos/ferramentas e estratégias que o governo usa para publicização das suas informações 
(conhecer melhor seus portais, a linguagem dos diários oficiais, os planos e metas já publicados).
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IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação
Cidade: Curitiba/PR
Site: http://ibpt.com.br
Principal Responsável: João Eloi Olenike
Participante no evento: João Eloi Olenike
E-mail: olenike@tributarista.com.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
2.  Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
3. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
6.  Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil; Acompanhamen-
to e monitoramento da execução de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Temos por objetivo principal a elaboração de estudos tributários, divulgando-os para a conscientiza-
ção da população brasileira sobre a carga de impostos que temos no país.

Saberes da instituição:
Estudos Tributários, Banco de Dados referente Informações Públicas.

Necessidades da instituição: 
Necessitamos de uma forma de divulgação de nossos objetivos em sentido mais amplo, que chegue 
a todos os brasileiros (poder de capilaridade).
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Instituto de Fiscalização e Controle
Cidade: Brasília/DF
Site: http://www.ifc.org.br
Principal Responsável: Jovita José Rosa
Participante no evento: Jovita José Rosa
E-mail: ifc@ifc.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2.  Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
3. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
6. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
7. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
8. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
9. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
10. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Auditoria Cívica na Saúde - consiste na mobilização da população usuária do SUS, moradores da 
localidade para capacitação, com objetivo de fiscalização do Programa Saúde da Família - PSF. 

Saberes da instituição: 
Nossa prática e metodologia são simples. Mobilização da população para o controle social e utilização 
da Lei de Acesso à Informação.

Necessidades da instituição: 
Necessitamos de financiamento para desenvolver ferramentas capazes de buscar os dados nas Bases 
de Dados dos Governos e, assim, atrairmos voluntários para a causa do controle social. 
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Instituto Soma Brasil 
Cidade: João Pessoa/PB
Site: https://www.facebook.com/institutosomabrasil/
Principal Responsável: Karine de Oliveira Gonçalves 
Participante no evento: Karine de Oliveira Gonçalves 
E-mail: karine@somabrasil.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
2. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
3. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
5. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
6. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
7. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas;
8. Monitoramento da política pública de transparência e acesso à informação em João Pessoa/PB; 
9. Inserção em redes nacionais de controle social.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
O monitoramento continuado da política pública de transparência pública, acesso à informação e par-
ticipação social em João Pessoa/PB, tem produzido resultados efetivos na revisão de ações propostas 
pela prefeitura municipal. Estas ações têm se dado tanto pela participação no Conselho Municipal da 
Transparência Pública e Combate à Corrupção, quanto pela incidência direta do Instituto Soma Brasil, 
seja atuando individualmente, ou em rede com outras organizações, movimentos e coletivos. 

Saberes da instituição: 
Monitoramento da política pública de transparência, acesso à informação e participação social; inci-
dência em políticas públicas; mobilização cidadã; educação para a cidadania; atuação em rede. 

Necessidades da instituição: 
Aporte de conhecimento nas áreas de tecnologia, jurídica e aprimoramento da gestão e da atuação 
em redes.
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Laboratório Analytics
Cidade: Campina Grande/PB
Site: https://www.facebook.com/analytics.ufcg
Principal Responsável: Nazareno Andrade
Participante no evento: Nazareno Andrade
E-mail: nazareno@gmail.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público; Investigação sobre dados públicos disponibi-
lizados;
2.  Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos; 
3. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos; 
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Criação de uma série de aplicativos (www.qmrepresenta.com; www.houseofcunha.com; As Diferen-
tonas etc) e fomento de uma comunidade em torno do uso de análise de dados para controle social. 

Saberes da instituição: 
Ciência de dados, análise de dados, visualização, desenvolvimento de software.

Necessidades da instituição:
Entendimento do funcionamento interno das instituições públicas, contato com pessoas experientes 
na prática da gestão pública, conhecimento sobre trâmites para solicitar abertura de dados e melho-
rias nos dados já abertos. 
 



17

MCCE - Movimento de Combate a Corrupção 
Eleitoral
Cidade: Brasília/DF
Site: http://www.mcce.org.br/
Principal Responsável: Luciano Caparroz Pereira dos Santos
Participante no evento: Luciano Caparroz Pereira dos Santos
E-mail: luciano.santos@uol.com.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público; 
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
6. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
7. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
8. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Lei da Ficha Limpa e Lei contra a compra de votos.

Saberes da instituição: 
Processos eleitorais.

Necessidades da instituição: 
Capacidade para realizar pesquisas.
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Nossas Cidades
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Site: http://www.nossas.org
Principal Responsável: Alessandra Orofino
Participante no evento: Emygdio Carvalho
E-mail: emygdio@minhasampa.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2.  Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
3. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas; 
4. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas. 

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Presença em 9 cidades com ferramentas digitais de participação para influenciar nas decisões políticas.

Saberes da instituição: 
Tecnologia, estratégia, comunicação em participação social.

Necessidades da instituição:
Maior conexão com organizações de fiscalização e acesso à informação em algumas das cidades da 
rede.
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Núcleo de Estudos em Saúde Pública
Cidade: Brasília/DF
Site: http://www.nesp.unb.br/
Principal Responsável: Ana Valéria Machado Mendonça
Participante no evento: Lucas Felipe Carvalho Oliveira
E-mail: lucasfelipe250@gmail.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
São muitos, mas acredito que o projeto com maior impacto é a construção dos observatórios de 
equidade em saúde, nos quais são realizados estudos sobre a saúde pertinentes às populações em 
situação de vulnerabilidade e marginalizadas socialmente, como a população negra; em situação de 
rua; cigana; do campo, florestas e águas; LGBT, entre outras.

Saberes da instituição: 
Pesquisas quantitativas e qualitativas em saúde

Necessidades da instituição: 
Empoderamento da população sobre os resultados das pesquisas realizadas.
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Observatório Social do Brasil
Cidade: Curitiba/PR
Site: http://osbrasil.org.br/
Principal Responsável: Ney da Nóbrega Ribas
Participante no evento: Roni Enara Rodrigues
E-mail: ribas.ney@osbrasil.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
2. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
3. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
5. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
6. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
7. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas; 
8. Apoio aos Conselhos Municipais; Desenvolvimento de Indicadores da Gestão Pública.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Monitoramento das compras municipais, desde a publicação do edital de licitação, passando pelo 
certame e entrega dos bens ou serviços. Esse trabalho contribuiu para uma economia superior a R$ 
2 bi aos cofres municipais nos últimos 4 anos.

Saberes da instituição:
Nossos princípios são voltados para ação preventiva aos atos de corrupção e a visão de contribuição 
para a eficiência da gestão pública, assim como a metodologia de monitoramento das compras públi-
cas e o engajamento de entidades representativas da sociedade civil.

Necessidades da instituição:
 O processo de aquisição e contratação no serviço público é muito complexo, por isso precisamos 
prover os Observatório Sociais da Rede OSB de capacitação e ferramentas que facilitem o trabalho 
de monitoramento, especialmente em áreas mais intrincadas como serviços de saúde, coleta e desti-
nação de resíduos sólidos, transporte público e obras de pavimentação.
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Open Brazil / Code for Brazil
Cidade: Curitiba/PR
Site: http://www.openbrazil.org
Principal Responsável: Stephan Garcia
Participante no evento: Stephan Garcia
E-mail: stephanrgarcia@gmail.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;, 
2. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
3.  Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
4.  Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
5.  Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas;

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
São mais de 4000 aplicativos da rede internacional Code for All, envolvendo mais de 9 países.

Saberes da instituição: 
Hacker Ativismo, KBUD Knowledge-Based Urban Development.

Necessidades da instituição:
 Bases de Dados aptas para serem acessadas por máquina.

 



22

OPS - Operação Política Supervisionada
Cidade: Brasília/DF
Site: http://www.ops.net.br
Principal Responsável: Lúcio Big
Participante no evento: Lúcio Big
E-mail: luciobig@ops.net.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
6. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
7. Recebimento e investigação de denúncias;
8. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Logo no início tivemos vários casos divulgados nos principais meios de comunicação do país, o que 
resultou em mudança de regras para uso de verbas públicas por deputados federais e, consequente-
mente, uma economia de R$ 5 milhões.

Saberes da instituição: 
Envolvimento da sociedade em fiscalizações coordenadas pela OPS, de modo que várias pessoas 
ajudam na solução de um único caso.

Necessidades da instituição: 
Independência financeira para a criação de uma equipe que trabalhe com dedicação exclusiva; asses-
soria de planejamento e estratégia para incrementar as fiscalizações e alcançar mais pessoas para o 
engajamento no trabalho.
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Operação Serenata de Amor
Cidade: Brasília/DF
Site: https://serenatadeamor.org/
Principal Responsável: Irio Musskopf
Participante no evento: Pedro Vilanova
E-mail: op.serenatadeamor@gmail.com
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2.  Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3.  Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos; 
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
6. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo:
A Operação Serenata de Amor criou uma inteligência artificial capaz de auxiliar no controle social. 

Saberes da instituição: 
Desenvolvimento de tecnologia, ciência de dados e jornalismo de dados. 

Necessidades da instituição: 
Administração e empreendedorismo social. 
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Rede Brasil do Pacto Global da ONU
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://www.pactoglobal.org.br/
Principal Responsável: Denise Hills 
Participante no evento: Vanessa Tarantini
E-mail: vanessa.tarantini@undp.org
Atuação:  Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Capacitação e diálogo sobre combate à corrupção envolvendo o setor privado.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Temos um projeto de ações coletivas de combate à corrupção em andamento. Até o momento, 
mobilizamos cerca de 200 pessoas nos 3 workshops promovidos. Também realizamos treinamentos, 
eventos e publicações para orientar o setor privado.

Saberes da instituição: 
Podemos compartilhar experiências de mobilização do setor privado e articulação de parcerias.

Necessidades da instituição: N/a
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Rede Nossa SP
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://www.nossasaopaulo.org.br/
Principal Responsável: Jorge Abrahão
Participante no evento: Américo Sampaio
E-mail: jorge.abrahao@isps.org.br
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2.  Investigação sobre dados públicos disponibilizados; 
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos; 
4. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas; 
5. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil; 
6. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas; 
7. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo:
 Dentre todas as ações desenvolvidas pela Rede Nossa São Paulo a que obteve maior impacto na 
cidade de São Paulo foi a aprovação da chamada Lei das Metas, que estabelece a obrigatoriedade de 
todo o prefeito, eleito ou reeleito, a apresentar nos primeiros 90 dias de seu mandato o conjunto 
de metas de sua gestão para a cidade. Essa lei foi bastante exitosa e alterou os paradigmas da gestão 
municipal de SP, ampliando a transparência e a potencialidade do controle social. Destaca-se que essa 
lei já foi levada para outras 50 cidades do país.

Saberes da instituição: 
Nossos principais saberes e práticas dizem respeito à mobilização da sociedade civil e também dos 
governos em torno das pautas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à redução das desigual-
dades e à gestão participativa de cidades. Bem como, o desenvolvimento de ferramentas que am-
pliem a participação cidadã e a transparência e o controle social.

Necessidades da instituição: 
Os principais saberes e práticas que necessitamos para melhorar as ações de controle social dizem 
respeito à introdução de novas tecnologias para a ampliação da participação e da transparência, assim 
como também de mecanismos de cidadania deliberativa, buscando aproximar a população das toma-
das de decisão dos governos locais.
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Transparência Brasil
Cidade: São Paulo/SP
Site: http://www.transparencia.org.br
Principal Responsável: Manoel Galdino
Participante no evento: Juliana Sakai
E-mail: jsakai@transparencia.org.br
Atuação:  Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização:
1. Produção de aplicativos de interesse público;
2. Investigação sobre dados públicos disponibilizados;
3. Monitoramento de processos de compras e fiscalização de gastos públicos;
4. Uso do Portal de Transparência para pesquisa e controle de gastos públicos;
5. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
6. Uso da Lei de Acesso à Informação para apuração de possíveis desvios;
7. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
8. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
9. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
10. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
A Transparência Brasil foi responsável pela redação da minuta da Lei de Acesso à Informação dentro 
do Conselho de Transparência.

Saberes da instituição: 
Como pensar experiência do usuário para soluções tecnológicas; produção de dados e levantamen-
tos; divulgação de levantamentos na imprensa.

Necessidades da instituição:
 Como mobilizar cidadãos e engajar com tecnologia; como captar recursos institucionais.



WRI Brasil
Cidade: Porto Alegre/RS
Site: http://wricidades.org/
Principal Responsável: Rachel Biderman
Participante no evento: Daniely Votto
E-mail: daniely.votto@wri.org
Atuação: Nacional

Linhas de atuação e/ou metodologias de trabalho desenvolvidas por esta organização: 
1. Uso da Lei de Acesso à Informação para pesquisas;
2. Elaboração e aplicação de atividades de capacitação para a sociedade civil;
3. Acompanhamento e monitoramento da execução de políticas públicas;
4. Divulgação e/ou incentivo à divulgação de resultados dos projetos desenvolvidos;
5. Articulação da participação da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas.

Principal ação ou projeto desenvolvido pela organização que gerou maior impacto e/
ou resultado mais efetivo: 
Trabalhamos para a participação de cidades brasileiras no programa subnacional da Open Govern-
ment Partnsership. Desenvolvemos capacitações para servidores e comunidades nos temas de trans-
parência e participação social e promovemos oficinas de participação social para desenvolvimento de 
políticas públicas locais.

Saberes da instituição: 
WRI é muito focado em dados e pesquisa, além do desenvolvimento de metodologias para a trans-
parência e participação social. Temos um alcance elevado em termos de unir os diferentes stakehol-
ders para a criação de políticas públicas efetivas, no campo do desenvolvimento urbano e mobilidade 
sustentáveis.

Necessidades da instituição: 
Melhorar na questão de como trabalhar mais concretamente em termos de controle social direto.
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