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Ref.: Solicitação

O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja 
encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando que SEJA FEITO UM 
PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA ITINERANTE PARA QUE UMA EQUIPE 
TREINADA DA PREFEITURA POSSA EXPLANAR SOBRE AS CONTAS 
MUNICIPAIS PARA OS CIDADÃOS EM SEUS BAIRROS TENDO EM VISTA QUE 
NEM TODOS TÊM ACESSO À INTERNET E AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Justificativa

Para nós que estamos acostumados a lidar com termos técnicos, tabelas, códigos que 
compõem as prestações de contas municipais não é tão difícil verificar os números 
existentes nas diversas abas do portal da transparência que hoje está em voga graças a lei 
federal. Porém, muitos munícipes, com acesso a internet ou mesmo que busquem acesso 
em lan houses, não saberiam decifrar tantas variações de receitas, despesas, empenhos 
etc.

Baseio esta requerimento numa das questões mais importantes da política moderna, a 
chamada Accountability. Ela remete à obrigação de membros de um órgão administrativo 
ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. 
Accountability pode ser traduzida também para o português, deficientemente, por "prestar 
contas". Significa que quem desempenha funções de importância na sociedade deve 
regularmente explicar o que anda a fazer, como faz, por que faz, quanto gasta e o que vai 
fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, 
mas de auto-avaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar 
aquilo em que se falhou.

A obrigação de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é 
pública, ou seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos 
contribuintes. Accountability é um conceito da esfera  HYPERLINK "http://
pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica" \o "Ética" ética com significados variados. 
Frequentemente é usado em circunstâncias que denotam  HYPERLINK "http://
pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_civil" \o "Responsabilidade civil" 



responsabilidade civil, imputabilidade, obrigações e prestação de contas.

Por isso, indico esta iniciativa a título inclusive de aproximar mais a administração das 
pessoas e estas saberem o que tem para gastar, quanto entra por mês, o que já foi gasto 
numa linguagem bem simples, seja na tela de uma TV com DVD, seja através de um 
datashow, ou mesmo através de uma cartilha. Com isso, os cidadãos terão direito à 
transparência tanto quanto outros que já a possuem por possuírem internet. 

Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014.

Eder Lima Moreira
Vereador Proponente


