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O�cio nº 59/2020 - 28º GV

ASSUNTO: Sugestões de aperfeiçoamento do Sistema Plenário Virtual e do site oficial da Câmara Municipal
de São Paulo.

 

 

 

 

Excelen�ssimo Senhor Presidente,

 

Com o intuito de colaborar com as importantes a�vidades desempenhadas por Vossa
Excelência como Presidente desta Casa Legisla�va, apresento sugestões para potencial aperfeiçoamento do
Sistema Plenário Virtual, descritas abaixo.

 

Sugestões referentes ao Sistema Plenário Virtual (SPV)

1. Criar área, dentro do módulo consulta do sistema, des�nada a reunir informações úteis
para cidadãs e cidadãos sobre processo legisla�vo e sobre o funcionamento do SPV, com informações
obje�vas, em linguagem simples e com foco no cidadão. A área poderá conter pequeno glossário e
fluxogramas, por exemplo.

2. Sempre que ocorrer transmissão online da discussão por meios virtuais
concomitantemente à votação no SPV,disponibilizar, junto ao módulo consulta do sistema, atalho para a
transmissão, a fim de que cidadãs e cidadãos possam compreender a relação entre ambos.

3. Considerando que, neste momento, a votação no ambiente virtual suprime a possibilidade
de cidadãos acompanharem presencialmente as votações na Câmara, tornar possível que cidadãos se
manifestem quanto a projetos de lei subme�dos à votação no Plenário em ambiente específico para tal fim
(ou seja, apartado do fórum de discussão de Vereadoras e Vereadores).

 

 



Sugestões referentes ao site oficial da Câmara Municipal de São Paulo

1. Criar uma seção para o link “Par�cipe” disponível na página inicial do site da Câmara
Municipal de São Paulo, com informações úteis para cidadãs e cidadãos sobre processo legisla�vo e sobre
como realizar acompanhamento da tramitação de proposições, como contatar mandatos, enviar sugestões
e como acompanhar reuniões de Comissões, sessões plenárias etc.

2. Criar ambiente virtual para realização de consultas públicas virtuais pelo Poder Legisla�vo
(a exemplo do sistema da Câmara dos Deputados: h�ps://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/).

 

Considerando que a avaliação quanto à possibilidade de concre�zação e à per�nência das
sugestões apresentadas depende da análise e consideração de uma série de variáveis, coloco-me à
disposição para realização de reunião ou para outros modos de colaboração, caso avalie per�nente.

 

Agradeço antecipadamente e permaneço à disposição.

 

 

DANIEL ANNENBERG

Vereador

 

Excelen�ssimo Senhor Presidente

VEREADOR EDUARDO TUMA

Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacareí, 100 - São Paulo
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