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Proposição
 
 

Excelentíssima Senhora,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, cópia da Proposição n.º 318/2021, de autoria do
Ver. Manoel Jardim da Silveira, aprovada em sessão plenária recentemente realizada neste Poder, para as
devidas providências.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

O vereador que ao final subscreve, solicita a Mesa Diretora que, após trâmites regimentais, envie
correspondência ao Observatório Social Municipal, para que respondam o que segue:

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? 

O movimento dos Observatórios Sociais, já evoluíram para a construção de indicadores da Gestão
Pública, embasados na execução orçamentária e nos estágios sociais, especialmente em nosso
município onde profissionais dos mais diversos setores, como advogados, contadores, economistas,
servidores públicos, empresários, estudantes, com um único foco e sem viés político-partidário, se
uniram, sob os auspícios de suas entidades de classe, na maior parte das vezes, e passaram a trabalhar
para dar transparência às contas públicas do município. Permite a nós Guaibenses o alinhamento e a
comparação com outras cidades, iniciativas oficiais e extraoficiais que sensibiliza o cidadão a exercer e
acompanhar efetivamente o controle social.

Infelizmente, alguns munícipes para acessar as informações encontram obstáculos que devem ou
deveriam ser superados ou quem sabe facilitados se for possível.

No que tange à clareza de apontamentos ou informações detectadas é importante que a linguagem
utilizada para a apresentação ao público seja acessível.
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