
Comparando os Planos de 
Governo de Covas e Boulos 
quanto a GOVERNO ABERTO

COMBATE À CORRUPÇÃO

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

DE OLHO NO 
GOVERNO ABERTO

Veja os resultados



O que os candidatos pensam sobre

GOVERNO ABERTO

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

DE OLHO NO 
GOVERNO ABERTO

Quer saber mais? Acesse os Planos de Governo e conheça as propostas dos candidatos na íntegra continua

**
** Foram pesquisados os termos: 
“Participação Social”, “Participação cidadã”, 
“Participação da sociedade”, “Participativa”
e “Participação Popular”

* O termo foi citado como
 “combate à corrupção”, 
 “corrupção” e “anticorrupção”

430



“GOVERNO ABERTO”
Quantas vezes o termo foi citado?

BOULOS
“Recuperar e avançar as 

Políticas de Governo Aberto 
na cidade de São Paulo”p.58 

(Cap.22. Transparência, prestação de contas 
 participação social.Propostas por eixos:

gestão transparente e combate à corrupção)

COVAS

---
o termo não é citado
no Plano de Governo
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Quer saber mais? Aponte a tela do seu celular para os QR Codes e veja a íntegra das propostas dos candidatos continua



TRANSPARÊNCIA E DADOS ABERTOS

Quais as propostas dos candidatos sobre

#ChamamentosPúblicos
Criar novos programas culturais por meio de

chamamentos públicos transparentes, desburocratizados,
 transparentes e com políticas afirmativas e 

atenção a manifestações populares e periféricas

#PolíticadeDadosAbertos
Criar a Política Municipal de Dados Abertos

#Auditorias
Auditar com transparência e 

independência os contratos dos sistemas 
de coleta de lixo e de transporte

#FundosdeFinanciamento
Ampliação dos Fundos de Financiamento

com garantia de transparência e controle social,
com destaque para o Fundo Especial de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável (FEMA)

#NovasTecnologias
Ampliar o uso de novas tecnologias 

e instrumentos de gestão que possibilitem
transparência e uso correto 

do dinheiro público

#PolíticadeDadosAbertos
Comprimento com a aplicação e fiscalização

da Lei Geral de Proteção de Dados
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#Compliance
Prestar contas de forma 
transparente e ampliar

instrumentos de compliance

#Desburocratizar
Ações que visem desburocratizar 

e dar mais transparência na
 implementação de políticas públicas

#ControleSocial
Assegurar o controle social

 como direito do cidadão e cidadã,
 informando de modo democrático as 

ofertas da rede socioassistencial
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Quer saber mais? Acesse os Planos de Governo e conheça as propostas dos candidatos na íntegra continua



PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Quais as propostas dos candidatos sobre

COVAS
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#Participação
Estimular a participação 

da sociedade em decisões e
projetos realizados

 pelo governo

#PoderPopular
Promover políticas públicas 

que priorizam a vida  das pessoas
 e a participação popular para a 

redução de desigualdades na cidade 

#ParticipaçãoEfetiva

#Fóruns #Conferências #Conselhos
 

Participação popular efetiva em Conferências, Conselhos e Fóruns de 
diversos segmentos: Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Imigrantes, 

Saúde, Juventude, Pop. Indígena, Pop. Negra, Cultura, Orçamento, 
Meio Ambiente, Política Urbana, Habitação, Prevenção de enchentes,  

População de Rua, Segurança Pública, Esportes e Lazer, 
Combate ao Racismo, ao machismo e à LGBTfobia.

#Integração
 

Promover a integração dos Conselhos de Direitos  
(Assistência Social; Idoso, Criança e Adolescente; 
Saúde; Juventude; Atenção à Diversidade Sexual; 

Pessoa com Deficiência, Tutelares e outros), 
do Comitê Intersetorial da Política Municipal 

de População em Situação de Rua e de 
conselhos participativos de cada subprefeitura 

visando a intersetorialidade das políticas

#ParticipaçãoDeliberativa
Fortalecer as Subprefeituras na 
gestão ambiental do município, 

e garantindo que os CADES regionais 
e os Conselhos Participativos

funcionem como espaços deliberativos

#Educação
Empoderar e formar a população para 

o controle social do orçamento público e
para participar de Editais

#GestãoPopular
Construir uma Gestão Popular do SUS, 

democrática e formativa,
com movimentos sociais

e  de territórios por meio de 
Conselhos Distritais Deliberativos;

#InclusãoDigital
Promover inclusão digital 
com formações para o uso 

de novas formas de tecnologia

Quer saber mais? Acesse os Planos de Governo e conheça as propostas dos candidatos na íntegra continua



BOULOS propõe a criação do
Plano SP de Transparência e Participação Popular
“O plano tem por objetivo sincronizar os diversos planos setoriais e articulá-los ao orçamento público 
e às diferentes instâncias de participação popular, e está estruturado em 5 eixos:

CONTROLE POPULAR DA ELABORAÇÃO 
DO ORÇAMENTO PÚBLICO  

CONTROLE POPULAR DA EXECUÇÃO 
DO ORÇAMENTO PÚBLICO

CONTROLE POPULAR DAS POLÍTICAS
NOS TERRITÓRIOS

GESTÃO PARTICIPATIVA E 
DEMOCRACIA DIRETA

GESTÃO TRANSPARENTE 
E COMBATE À CORRUPÇÃO
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Quer saber mais? Acesse os Planos de Governo e conheça as propostas dos candidatos na íntegra continua



BOULOS propõe a criação do
Plano SP de Transparência e Participação Popular
“O plano tem por objetivo sincronizar os diversos planos setoriais e articulá-los ao orçamento público 
e às diferentes instâncias de participação popular, e está estruturado em 5 eixos:

- CONTROLE POPULAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

Criar o Congresso da Cidade; Criar o Conselho Popular do Orçamento com realização do Orçamento Participativo nos 96 distritos

da cidade para a elaboração de demandas, controle e fiscalização do orçamento público, em diálogo com o Tribunal de 

Contas do Município; Aplicar o Art. 137 da Lei Orgânica do Município para identificação dos gastos públicos por distrito;

- CONTROLE POPULAR DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO
Regulamentar o Art. 10 da Lei Orgânica do Município permitindo plebiscitopara deliberações referentes aos gastos do 

governo municipal com obras públicas a partir de determinada monta ou com significativos impactos sociais e/ou ambientais;

Criar sistema de aprovação das contas municipais pela sociedade civil via relatórios entregues dos Conselhos Populares 

do Orçamento; Dar transparência e garantir participação na autorização e no monitoramento de renúncias fiscais;

- CONTROLE POPULAR DAS POLÍTICAS NOS TERRITÓRIOS
Criar Planos Regionais de Desenvolvimento Socioeconômico articulando os diferentes planos setoriais, o Orçamento Municipal 

e o Programa de Metas às demandas e características do território (32 subprefeituras); Fortalecer os Conselhos Participativos 

Municipais garantindo recursos e fórum deliberativo junto do(a) subprefeito(a) de cada região; Criar Planos Regionais

de Combate às Desigualdades, com metas e sob coordenação dos Conselhos Participativos Municipais.

- GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRACIA DIRETA
Regulamentar Art. 44 e 45 da Lei Orgânica do Município para garantir maior transparência e agilidade nos plebiscitos e facilitar 

os mecanismos de elaboração de Leis de Iniciativa Popular; Aprimorar as regulamentações infra estruturais dos Conselhos Setoriais; 

Fortalecer as Conferências Municipais Setoriais e as Plataformas de Interação Virtual, com foco na capacidade responsiva do governo;

Garantir representatividade dos grupos mais vulneráveis da sociedade nos 

espaços de participação popular integrando, por exemplo,imigrantes, refugiados e suas famílias; 

Fortalecer conselhos ainda em construção, como o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o de Povos Indígenas.

- GESTÃO TRANSPARENTE E COMBATE À CORRUPÇÃO
Garantir autonomia da Controladoria Geral do Município, com controle social; Criar o Diário Cidadão para melhor compreensão e 

monitoramento do Diário Oficial; Disponibilizar os instrumentos de transparência fiscal no formato previsto na LRF e em formato 

inclusivo; Criar a Política Municipal de Dados Abertos, considerando o decreto municipal da Lei de Acesso à Informação; 

Recuperar e avançar as Políticas de Governo Aberto na cidade de São Paulo; Fortalecer a Ouvidoria Municipal com o treinamento 

de atendentes, garantia de divulgação dos dados de reclamações e as estatísticas de atendimento.”
p.56  (Cap. 22. Transparência, prestação de contas e participação  social)
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