
AVALIAÇÃO DOS VEREADORES CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES 2014

Vereador Partido

Floriano Pesaro PSDB 7,70 10,00 9,00 7,50 8,55

José Police Neto PSD 7,40 9,76 7,50 7,44 8,03

Conte Lopes PTB 6,10 9,39 5,50 9,55 7,63

Natalini PV 6,27 10,00 7,00 7,05 7,58

Marquito PTB 7,08 9,38 6,00 7,27 7,43

Goulart PSD 5,37 9,80 4,00 9,09 7,06

Coronel Telhada PSDB 5,48 9,71 6,00 7,05 7,06

Laercio Benko PHS 5,07 9,00 6,00 8,18 7,06

Gilson Barreto PSDB 5,88 9,79 5,00 7,27 6,98

Marco Aurelio Cunha PSD 8,75 5,00 7,73 7,16

Roberto Tripoli PV 7,50 9,77 5,50 5,00 6,94

Paulo Frange PTB 5,14 9,56 5,50 7,27 6,87

Marta Costa PSD 5,00 8,75 4,00 7,95 6,43

Eliseu Gabriel PSB 4,67 8,57 5,50 6,67 6,35  

Coronel Camilo PSD 3,67 8,75 5,50 7,05 6,24

Senival Moura PT 3,00 10,00 0,00 8,64 5,41

Netinho de Paula PCdoB 3,00 5,71 5,00 6,67 5,10

Média 6,93

Levantamento dos dados: voluntários do MVC na Câmara Municipal

Consolidação dos dados: Sonia Barboza

SP 4/9/2014

Fontes:

Câmara Municipal de SP - site

Movimento Voto Consciente

1. Presença nas comissões – com nota

Registrada pelos voluntários encarregados de cada comissão, presencialmente de 

preferência. O resultado é comparado com as publicadas pelo site da Câmara, e se 

necessário verificadas com o voluntário responsável pela comissão. Prevalece 

sempre a informação do voluntário.

- A substituição de vereador por um colega é contada como presença do vereador 

titular, salvo em caso de substituição permanente.

- As licenças oficiais são apuradas a partir das informações do site da Câmara.

- Não é marcada falta na ausência do vereador se o Presidente da comissão anunciar 

publicamente o motivo da ausência; que somente poderá ser uma licença, doença, 

óbito, ou missão oficial.

- O vereador que apenas assinar e sair recebe falta.

- O vereador que chegar durante a discussão da pauta, aí incluídos os requerimentos, 

tem presença.

- O vereador que chegar no último minuto (o voluntário usará o bom senso para 

diferenciar do caso imediatamente acima) recebe falta.

- Nas sessões em que não houver quorum, os vereadores presentes ganham 

presença.

A nota de cada um é a percentagem de suas presenças versus as reuniões em que 

deveria estar presente, descontadas as faltas justificadas como acima.

O site do vereador Senival não estava disponível na época da avaliação e continua  indisponível

Os vereadores Eliseu Gabriel (PSB) e Netinho de Paula (PCdoB) foram licenciados para assumir 

Critérios de avaliação
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Existem outras funções dos vereadores que não são avaliadas por não admitirem critérios objetivos

Apenas as funções exercidas na Câmara são avaliadas

Não são avaliados o presidente da Câmara, seu vice e os suplentes de vereadores licenciados

Os dados foram coletados até 30 de junho de 2014 pelos voluntários do Movimento

A avaliação dos sites foi feita em julho de 2014 no início da avaliação.  



2. Presença nas votações nominais – com nota

3. Transparência – avaliação do site -  com nota

4. Presença nas audiências públicas – informativo

Registrada pelos voluntários encarregados de cada comissão, presencialmente de 

preferência. O resultado é comparado com as publicadas pelo site da Câmara, e se 

necessário verificadas com o voluntário responsável pela comissão. Prevalece 

sempre a informação do voluntário.

- A substituição de vereador por um colega é contada como presença do vereador 

titular, salvo em caso de substituição permanente.

- As licenças oficiais são apuradas a partir das informações do site da Câmara.

- Não é marcada falta na ausência do vereador se o Presidente da comissão anunciar 

publicamente o motivo da ausência; que somente poderá ser uma licença, doença, 

óbito, ou missão oficial.

- O vereador que apenas assinar e sair recebe falta.

- O vereador que chegar durante a discussão da pauta, aí incluídos os requerimentos, 

tem presença.

- O vereador que chegar no último minuto (o voluntário usará o bom senso para 

diferenciar do caso imediatamente acima) recebe falta.

- Nas sessões em que não houver quorum, os vereadores presentes ganham 

presença.

A nota de cada um é a percentagem de suas presenças versus as reuniões em que 

deveria estar presente, descontadas as faltas justificadas como acima.

Apurada a partir das informações do site da Câmara. Entram na apuração apenas 

votações de projetos.

As licenças são tratadas como acima.

 A pontuação é coletada do site próprio do vereador. Para cada ítem o valor será de 2 

pontos. Caso não exista no site próprio a informação, mas exista em outro local (no 

site oficial, no facebook) ganha apenas um ponto para este ítem. Ao final os pontos 

são somados e divididos por 2.

A pontuação máxima para cada ítem é 2

Os itens a pontuar são:

- sigla partidária ou logomarca do partido na página inicial;

- proposta do mandato, o que o vereador pretende fazer;

- nomes e funções do pessoal de gabinete;

- agenda do vereador;

- custos de campanha e nome dos doadores, ou link que leve a estas informações;

- declaração de bens fornecida à justiça eleitoral, ou link que leve a estas 

informações;

- íntegra dos projetos apresentados, aprovados, rejeitados ou vetados mais dados de 

sua tramitação, ou links que levem a esta informação;

- indicação de como o eleitor se comunicar com o vereador (fale conosco, telefone, 

email, redes sociais);

- descrição da trajetória política do vereador, com cargos e datas;

- gastos do gabinete atualizados ou link que leve a esta informação

Apurada a partir do site da Câmara, comissão a comissão (hoje as atas não trazem 

esta informação).



5. Fiscalizador do Executivo – informativo

6 – Resposta ao eleitor – informativo

7. Fidelidade às propostas do mandato (ex-Coerência) – informativo

8. Posição em temas importantes - informativo

9. Avaliação de projetos – com nota

Baseado nos requerimentos de informação e nas CPIs.

Baseado nas perguntas que faremos por vários canais (email, telefone, Fale Conosco, 

twitter, comentários nos sites deles ou suas páginas nas redes sociais) a cada um dos 

vereadores.

A informação sobre esta fidelidade quando transmitida aos eleitores comparará o 

total de projetos propostos com o total de projetos que atendem as promessas 

feitas.

Apurada a partir das votações nominais encontradas no site da Câmara. A informação 

quando transmitida aos eleitores indicará a cada tema a posição do vereador.

São avaliadas todas as votações, de qualquer ano ou origem, inclusive do Executivo. 

Temas importantes podem ser propostos por legisladores ou Executivo. 

Somente são avaliados os projetos da presente legislatura. Não daremos crédito a 

mais de um proponente por projeto, somente ao primeiro signatário.

As notas são dadas variando de 3 a 10, segundo o entendimento de cada avaliador 

sobre o seu impacto no bem estar da população.

Estão sendo desconsiderados os projetos de homenagens, dias, comemorações, denominações de 

logradouros, etc.; os projetos retirados, rejeitados ou vetados, os repetidos ou com as mesmas ideias; e os 

autorizativos. 


