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Ofício nº 032//2021 

À 

Câmara de Vereadores do Município de Guaíba/RS 

A/C Presidente do Legislativo 

 

Excelentíssimo Senhor,  

 

 Vimos, por meio deste, responder ao ofício 112/2021, fundamentado na proposição 318/2021 do 

Ver. Manoel Eletricista, aprovada na sessão de 22/06/2021, onde nos foi dirigida a seguinte pergunta:  

01 – Existe possibilidade de facilitar no Portal a visualização de dados, apresentando-os de forma 
simples, prática e que possa auxiliar os munícipes acessar informações das suas análises e decisões? 

               Primeiramente cumpre-nos esclarecer que nossa função precípua é observar os atos dos entes 

públicos municipais, contribuir para uma melhor gestão dos recursos públicos e dar publicidade às 

observações através de apresentações quadrimestrais e, sempre que necessário, nos valemos de ofícios; 

assim, a transparência ativa e passiva, tornam-se fundamentais para o controle social ser mais efetivo.   

            Agradecemos a instigação e informamos que já estamos avaliando como otimizar o acesso às 

informações, objetivando alcançar o público menos afeito ao uso de tecnologia ou com outras dificuldades 

de acesso, promovendo maior acessibilidade aos nossos conteúdos principais.     

                      Sobre a nossa página, que pode ser acessada no sítio eletrônico  

https://guaiba.osbrasil.org.br,  destacamos que foi desenvolvida e é atualizada através do trabalho de 

voluntários e não contém anúncios, para a monetização. A página possui um campo de pesquisa que 

permite ao visitante buscar a informação de seu interesse e, no topo, abas que auxiliam a navegação. 

Somos uma instituição jovem (nascemos em 04/2017) e estamos em constante aprimoramento, mas 

dependemos do trabalho voluntário e da atualização dos portais municipais, para qualificar nossa 

apresentação.  A página principal contém o último relatório apresentado e ao digitar a palavra relatório, no 

campo de pesquisa, de imediato aparecem todas as apresentações que já realizamos. Pós COVID, 

passamos a apresentar nossos relatórios na forma gravada, mas as anteriores contam com apresentação 

em powerpoint; o último relatório foi apresentado ao vivo pelas redes sociais e esta nova modalidade de 

apresentação “gravada” permitiu ampliar de forma significativa o alcance de nossas apresentações, pois 

ficam à disposição para visualização futura e tem garantido um melhor entendimento por parte de quem 

os assiste.   

                Abaixo, print da nossa página principal, onde é possível ter acesso ao nosso último relatório 

(apresentação gravada) ou pesquisar, com a palavra relatório, por exemplo, todas as apresentações 

anteriores: 
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         Então, cremos que a apresentação de forma simples e prática, primeira parte da pergunta que nos 

foi endereçada, entendemos estar sendo atendida de forma satisfatória, mas, ressalvamos, iremos avaliar 

a implantação de melhorias possíveis.  Ocorre que, em alguns casos, as análises são inconclusivas porque 

os dados presentes nos Portais da Transparência do Executivo e do Legislativo possuem inconsistências 

ou dados incompletos, conteúdos desatualizados, ausência de anexos importantes ou caminhos de difícil 

acesso às informações até mesmo para os nossos treinados voluntários, quiçá para o povo; o que nos 

impede de sermos mais esclarecedores quanto a segunda parte da pergunta.  

         É com júbilo que recebemos este questionamento da Câmara Municipal pois, supomos, estejam 

realizando a mesma avaliação dos Portais da Transparência, o que é muito salutar. Sendo assim, 

poderemos contribuir colocando nossa força de trabalho voluntária e a metodologia do OSB, ainda neste 

quadrimestre, para trocarmos impressões com o fito de realizar uma avaliação aprofundada dos Portais 

da Transparência do Executivo e do Legislativo, auxiliando-os na busca por melhorias que, sem dúvida, 

são de relevante interesse público e, portanto, urgentes.    

Cordialmente,  

                                
 
                                                     Rosane B. de O. Villanova 
                                       Presidente OSB GUAÍBA- Gestão 2021/2023 


