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Ofício OSBGUAÍBA XXXXXXXXXX                                                        Guaíba, 08 de outubro de 2020. 
 
Ilmo. Sr. 
XXXXXXXXXXXXX 
Candidato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Guaíba - RS 
 
Ref.: Termo de Compromisso com o Plano de Transparência e Controle Social 
 

Senhor Candidato,  
 

O Observatório Social do Brasil – Guaíba/RS,  filiado ao Sistema Observatório Social do 
Brasil (OSB), entidade não governamental e apartidária, tem por objetivo acompanhar a 
Gestão Pública do Município de Guaíba/RS, numa atuação preventiva e proativa sempre com 
o intuito de colaborar para a melhoria da qualidade da gestão, e vem, respeitosamente, 
apresentar esta Carta de Compromisso e possibilitar à Vossa Senhoria, a oportunidade de 
demonstrar o seu grau de respeito e envolvimento com a ampliação da transparência no uso 
dos recursos públicos municipais e plena submissão aos preceitos democráticos e legais que 
permitem aos cidadãos o exercício do controle social da gestão pública. 

 
Diante do exposto, elencamos abaixo os eixos e temáticas apresentados 

detalhadamente no Anexo 1  desta Carta de Compromisso, para com os quais solicitamos sua 
atenção, análise e comprometimento, trata-se de proposições para melhoria dos três eixos 
ligados ao controle social exercido pelo OSB:   

         EIXO 1  -  CONTROLE  
         EIXO 2 -  TRANSPARÊNCIA  
         EIXO 3 -  GESTÃO   
Por fim, agradecemos a vossa atenção, reiterando o pedido para o firmamento do 

presente compromisso, e desde já nos colocamos à disposição do Município de Guaíba/RS 
para estabelecermos relação de convivência harmoniosa e profícua com a gestão 
governamental municipal no sentido de encontrarmos as melhores alternativas para a correta 
aplicação dos recursos públicos e o atendimento de demandas dos cidadãos de Guaíba/RS.  

 
Informamos que sua resposta (ou a ausência dela) será informada através do site do 

Observatório Social. Se nos encaminhar o TERMO DE COMPROMISSO assinado até o dia 
26/10/2020  ele será anexado, na íntegra, no site: https://osbrasil.org.br/de-olho-nas-eleicoes-
2020/  e será dado ênfase a sua adesão no programa DE OLHO NAS ELEIÇÕES 2020. 
Informamos ainda, que uma carta compromisso adequada às competências dos vereadores 
foram encaminhadas a todos os candidatos.  Contamos com sua adesão e apoio.  

 
 

Hilarion Freitas de Freitas 
Presidente do OSB-GUAÍBA 

 


