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Câmara municipal de São Paulo



  

Premiação da Hackathon - 
maratona de dados abertos da 
câmara municipal de São Paulo



  

Afinal, o que é #opendata?

Completos Todos os dados estão disponíveis e não limitados. Um dado público é o 
dado que não está sujeito a limitações válidas de privacidade, 
segurança ou privilégios de acesso.

Primários Dados brutos sem agregação ou modificação.

Atuais Publicados tão rapidamente quanto necessário para preservar o seu 
valor.

Acessíveis Para o maior número possível de usuários e para o maior número 
possível de finalidades.

Processáveis por 
máquinas

Razoavelmente estruturados para permitir processamento 
automatizado.

Não-discriminatórios Disponíveis para todos, sem necessidade de cadastro.

Não-proprietários Formato sobre o qual nenhuma entidade tem controle exclusivo.

Licenças livres Os dados não estão sujeitos a nenhuma regulação de direitos autorais, 
patentes, propriedade intelectual ou segredo industrial. Restrições 
sensatas relacionadas à privacidade, segurança e privilégios de acesso 
podem ser permitidas.



  



  



  

Web services da câmara

http://www.camara.gov.br/sitcamaraws/Proposico
es.asmx/ObterVotacaoProposicao?
tipo=pl&numero=1876&ano=1999



  

Semelhança direta

v(Rep) = [ 0.9 , -0.7 , -0.3, 0.8 ]

v(Dem) = [-0.4 ,  0.5 ,  0.6, 0.4 ]

Corte de impostos

Saúde pública

Atacar eixo do mal

Facilitar imigração

v
i
(p) =              (sim – não)    

         (sim + não + abstenção + obstrução)
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Saúde pública

Atacar eixo do mal

Facilitar imigração

Sem(p1,p2) = |(| proj
vn(p1)

 vn(p2)| + 1 )/ 2|

Sem(Rep,Dem) = 0.42 

https://github.com/leonardofl/camaraws/
blob/master/resultados/semelhancas.txt

https://github.com/leonardofl/camaraws/


  

Processo colaborativo

Karlisson Bezerra - http://fisl.softwarelivre.org/10/www/



  

Análise de componentes principais
PCA

MEHMED KANTARDZIC. 
Data Mining. Concepts, Models, Methods, and Algorithms. 
IEEE Press.



  

PCA – Câmara dos deputados 2011



  

Interface gráfica com animação

● Primeiro protótipo: Google API



  

Interface gráfica com animação

● SVG
● Biblioteca utilizada: Raphaël 

(http://raphaeljs.com/)
● Django (Python) 

http://raphaeljs.com/


  

Dificuldades

● Dados incompletos

● Votações simbólicas



  

Próximos passos

Novas casas legislativas

Novas funcionalidade



  

Uma nova democracia é possível?

http://www.politicos.org.br/

http://jogodavidapl.appspot.com/
http://www.votoconsciente.org.br/

http://www.politicos.org.br/
http://jogodavidapl.appspot.com/
http://www.votoconsciente.org.br/


  

Obrigado!
http://polignu.org

poli@gnu.org

polignu@googlegroups.com

http://radarparlamentar.polignu.org

http://www.github.com/leonardofl/camaraws
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