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I - VISÃO GERAL
              Em poucas palavras: o  Observatório Social do Brasil é uma ONG (Organização Não Governamental – sem fins lucrativos) que
tem como propósito unir a sociedade civil, para de forma organizada, através de metodologia própria e valendo-se das Leis de Acesso à
Informação e Lei da  Transparência - acompanhar a gestão municipal, realizando o Controle Social Externo, com independência e sem
vinculação político-partidária.  Em nossa cidade, iniciamos as atividades em 2017, mas o OSBrasil foi fundado em 2008, atualmente
está presente em 144 municípios brasileiros.  Quem já nos acompanha sabe que realizamos nossas observações com imparcialidade,
acompanhamos as licitações e mineramos dados nos Portais da Transparência, trazemos a público quais são e como são gastos os
recursos municipais,  apresentamos relatórios de nossas observações para a comunidade e para os demais órgãos de controle. 
 Usamos a metodologia dos demais observatórios do sistema e atuamos com força de trabalho voluntária. Desde 2017 acompanhamos
o Executivo (Prefeitura Municipal), desde 2019 estimulamos a venda de produtos e serviços por empresas guaibenses através da
publicidade dos editais  e, no ano de 2021, passamos a observar o Poder Legislativo (Câmara de Vereadores) de forma sistêmica e
continuada;  a cada ano ampliamos nossa atuação e capacidade de observação através do ingresso de novos voluntários e novos
mantenedores, sem os quais este trabalho não poderia ser realizado. Ainda temos diversas atividades tabuladas no nosso planejamento
estratégico, tais como: estimular a cidadania em crianças e adolescentes, aprofundar o acompanhamento dos contratos e das entregas
dos produtos e serviços que são contratados pelo poder público (quantidade e qualidade dos produtos e serviços), fomentar a
participação da sociedade em instâncias de participação e de controle social, a exemplo dos Conselhos Municipais, dentre outras ações
que aguardam a chegada de nova força de trabalho.  Quer ser voluntário? Fale conosco! O principal requisito para ser um voluntário no
OSB é não ter vinculação político partidária e ter vontade de dedicar-se a este trabalho, escolhendo as ações que mais se ajustam a
sua disponibilidade de tempo e aos seus propósitos - o que faz mais sentido para você -  não precisa de grandes qualificações, pois
oferecemos gratuitamente diversos cursos de capacitação; ainda que você só possa dedicar-se poucas horas, será muito bem-vindo,
venha fazer parte do nosso time de colaboradores.       

           Ciente da importância da Câmara Municipal como instituição de controle do poder executivo e de promoção de políticas públicas,
o Observatório Social do Brasil – Guaíba (RS) passou a acompanhá-la de forma sistêmica desde o início de 2021, conforme nosso 1º
relatório já apresentado – relativo ao 1º semestre, onde demonstramos  as proposições apresentadas pelos vereadores da Câmara
Municipal de Guaíba e como fazem uso dos recursos públicos que recebem.  
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         O presente relatório refere-se ao período de julho/2021 a dezembro/2021 (produção legislativa e orçamento).  Acompanha este
trabalho uma apresentação em vídeo, disponível em nossas redes sociais e site.  Espera-se que estas informações contribuam para
ampliar o interesse dos guaibenses e amplie a consciência cidadã, através do acompanhamento das atividades de seus representantes
na Câmara, suas proposições e como é gasto o recurso que lhe é garantido pela Constituição,  repassado pelo executivo municipal
mensalmente. Também disponibilizamos uma complicação de dados relativos as  Emendas Parlamentares, em anexo.  

        Para facilitar a compreensão dividiremos esta apresentação em duas partes:  a ATIVIDADE LEGISLATIVA  e a  EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA.  
         
         A quantidade máxima de vereadores é determinada pelo art. 29, Constituição Federal,varia conforme a população do município.
Estima-se que Guaíba possua cerca de 100 mil habitantes, então o nº máximo de componentes da Câmara Municipal é 17 vereadores.     
Em 2021 foram empossados 15 vereadores e 02 vereadoras, mais abaixo demonstraremos suas atividades, presenças e os partidos
que os elegeram, que formam as bancadas (partidos que contam com ao menos um representante atuante como vereador, possuem
prerrogativas de bancadas, que incluem o direito de ter um assessor de bancada), como são 11 partidos diferentes representados na
Câmara, temos 11 bancadas e 11 assessores de bancadas. Cada vereador ainda possui três assessores pessoais. Desta forma,
compõem a ala política da Câmara: 17 vereadores, 11 assessores de bancadas e 34 assessores de vereadores e fazem parte da
estrutura administrativa da Câmara X , como veremos na segunda parte deste trabalho que demonstra o uso dos recursos públicos pela
Câmara de Vereadores.     
           
       Para fazer este trabalho, dez voluntários analisaram as proposições apresentadas pelos vereadores no período, estes dados foram
minerados através de pesquisa no sítio da Câmara Municipal de Vereadores de Guaíba - www.camaraguaiba.rs.gov.br. Eventuais
incorreções/distorções nos dados disponibilizados naquele sítio não poderiam ter sido detectadas pelo Observatório, que apenas
buscou as informações disponíveis, por exemplo: proposições de cada vereador, tipos de proposições etc. e fez uso de tais dados e
agrupamentos para analisar a produção legislativa dos vereadores. Cumpre ressalvar que não emitiremos juízo de valor, pois não é
este o papel que nos cabe. Aspectos de natureza político-partidária não foram considerados.  E, por fim, nos colocamos à disposição
para esclarecimentos.   
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         II – A ATIVIDADE LEGISLATIVA 

    Os vereadores apresentam suas demandas através de proposições ou votam proposições apresentadas por outros vereadores ou
pelo poder Executivo e também participam de comissões temáticas, além de outras atividades como audiências públicas e eventos.   
 Nas tabelas apresentadas constam as proposições registradas no 2º semestre e, inclusive, uma visão geral do que cada vereador
propôs individualmente.  Alertamos que o fato de alguns terem mais proposições que outros não determina melhor ou pior atuação
como vereador. A análise da atuação dos nossos representantes é responsabilidade de cada cidadão, conforme seus critérios; o
importante é que atentem para a necessidade de acompanhar o que os vereadores fazem com a representatividade que lhes foi
confiada e que os cidadãos saibam como acompanhá-los, pelo Portal da Transparência, eis o principal objetivo deste trabalho.   Para
obter acesso a estas informações é preciso usar os filtros disponíveis para consulta, selecionamos o ano de 2021, colocamos o filtro
proponente e avaliamos, vereador por vereador o que cada um fez, a natureza dos requerimentos ou dos projetos. 
                                                                                            
                                                                                                                

                     

       Se você tem a intenção de olhar o site da Câmara e acompanhar todos os vereadores ou algum em especial ou as bancadas, como
os nossos voluntários fizeram, basta informar o ano que você quer pesquisar e escolher o tipo da proposição (ou deixar em branco, que
o sistema apresentará todas) e escolher o proponente (ou deixar em qualquer proponente, que receberá a informação de todos);  
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No segundo semestre de 2021, os vereadores apresentaram à Câmara Municipal 1.145 proposições, assim distribuídas (tab. 1):

    

   
                                                  
        
Observações importantes sobre a tabela acima (tab 1):  
a) O parlamentar sem proposição própria ou com baixa proposição individual não significa que tenha trabalhado pouco se comparado
com outro que tenha realizado inúmeras proposições, pois: 
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É fato que a maior parte das proposições são indicações – que possuem efetividade não aferida. Até o final do ano legislativo
nenhuma das indicações recebeu resposta – não consta resposta no sistema – é difícil saber a efetividade destas proposições;
A segunda proposição que tem maior número são os requerimentos ao executivo, a maioria possui característica de indicação, ou
seja, uma minoria tem caráter fiscalizador; 
Nos projetos de Lei de inciativa do Legislativo,  denominação de ruas e bens públicos, instituição de datas comemorativas e
concessão de título de cidadão guaibense são a grande maioria, além disto, foi alto o número de proposições retiradas (36); 
Todos os vereadores precisam avaliar e votar todas as posições (suas, dos demais e do executivo), também por isto são
questionáveis as indicações já que tiram um tempo considerável do parlamentar, da estrutura da câmara e do executivo;
Alguns participam de comissões (e algumas comissões tem mais demanda do que outras) e outros participam da mesa diretora.

 “ O PODER LEGISLATIVO DE GUAÍBA/RS – 2º SEMESTRE DE 2021”  
                                                  

b) Não cabe ao Observatório qualificar ou desqualificar a importância das proposições, mas é válida a discussão sobre modernização e
a busca por mais efetividade; 
 

Ao lado, tabela com as proposições protocoladas
pelas BANCADAS, foram  distribuídas 57 proposições.  
(tab. 2)    
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         Observações importantes sobre a tabela (tab 2) da página anterior:  
 Existem proposições subscritas por outras bancadas ou vereador que compõe a própria bancada 
 – entendemos desnecessário contabilizar mais de uma vez, pois o sistema adota número único 

 Quanto aos Projetos de Lei de Vereador, no segundo semestre (tab 3), foram protocolados 101 Projetos (dentre estes alguns foram
retirados); 
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APROVADOS / NÃO APROVADOS / TRÂMITE           
          51 Projetos de Lei foram aprovados, 14 em trâmite, 36 retirado/devolvido ao proponente.
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DA VOTAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO -  Dos 69 (sessenta e nove) PLE´s – Projeto de Lei do
Executivo,protocolados em 2021, foram protocolados: 39 (trinta e nove) após 30/06.
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Verificamos uma ligeira mudança em relação ao semestre anterior, onde, de 27 projetos: 6 haviam sido votados no mesmo dia do
protocolo, 18 votados na primeira cessão após o protocolo (entre 1 e 7 dias) e 4 projetos votados entre 7 e 12 dias, sendo que todos 
foram aprovados por unanimidade.  
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  Das 1.145 proposições protocoladas, 670 são indicações. Veja na tabela abaixo (tab 4) sobre o que estas indicações versam:
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   Das 1.145 proposições protocoladas, 250 são requerimentos.  Veja na tabela abaixo (tab 5) sobre quais temas eles versaram:
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O requerimento ao executivo é um tipo de proposição que tem por finalidade convidar ou convocar autoridades e obter informações sobre
obras/serviços ou requerer dados relativos a gestão com o objetivo de fiscalizar ou acompanhar - mas tem sido muito usado para obter
informações aleatórias.  Vale destacar que o requerimento ao executivo tem status de grande expediente e tem prazo para ser
respondido, pois pode trancar a pauta, por isto ele é tão importante. Houve uma desvirtualização da essência dos requerimentos?     

atenção!
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        CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO – esta é uma das principais atribuições dos
Vereadores. Da mesma forma como observado no relatório anterior, tivemos dificuldade identificar ações de fiscalização, através do
Portal, já que a maioria das proposições (chamadas de requerimentos ao executivo) não possuem característica/finalidade de
fiscalização quando analisados em maior profundidade.  

[1] Seria de se esperar que estivessem disponíveis estas demonstrações e as apreciações das contas dos prefeitos, na íntegra, com
relatórios de gestão ou contábeis, mas infelizmente não estão. O que fica disponível é apenas a ata da votação e um único anexo
(normalmente o parecer da comissão de orçamento, que é composta por 03 vereadores).  Ressalva-se, ainda, que a empresa IPM
cobra mensalmente para atualizar o site da Câmara. 
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        ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES 

Na tabela abaixo (tab 6) apresentamos o registro de presença, Conforme as atas, foram realizadas 21 sessões legislativas no 2º
semestre de 2021:
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 III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Como a Câmara de Vereadores fez uso do seu orçamento em 2021?

       Preliminarmente, importa destacar que as informações apresentadas neste relatório são mineradas em diversas fontes oficiais[2].
Desta forma acompanhamos todos os movimentos orçamentários propostos pelo poder executivo e legislativo de nosso município, bem
como sua execução.  Todos os meses o executivo repassa, sob pena de responsabilização do prefeito, o valor que ficou determinado
na Lei Orçamentária. Abaixo transferências recebidas[3]: 
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[2] Portal da transparência da câmara de vereadores de guaiba; Portal da transparência do Município de Guaiba; Banco central do Brasil; Site da Secretária da Fazenda – RS; Site do Tribunal de Contas
do Estado RS; Relatórios do FUNDEB; E outros disponibilizados pela Controladoria Geral da União – CGU, Ministério da Saúde, etc...
[3]Os limites do orçamento da Câmara são definidos pela Constituição Federal, o que o executivo não gasta precisa devolver ao executivo e os gastos devem primar sempre pelo interesse público e
outros princípios constitucionais. Os dados podem ser obtidos em  https://camaraguaiba.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/2/item/13/tipo/1
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DAS RECEITAS - O repasse do executivo ao Legislativo, previsto para 2022, deu um salto superior a 47%, passou de 13 para 19
milhões. Veja quanto isto representa por dia útil. (TAB 7) Contudo o orçado para o executivo são 17 milhões e oitocentos e quinze mil
reais, para 2022.  
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                 Nota-se uma distorção de valores orçados e os repasses previstos (17,8 contra 18 milhões). Observamos que isto se revela
importante para aferir os limites legais, conforme determina a Constituição Federal. Há um aumento de 91,22% no valor de repasse, se
compararmos os anos de  2019 à 2022 e não foram encontradas justificativas junto aos Portais da Transparência, que contém
informações contraditórias e omissões.    
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 O Orçamento do Legislativo é calculado sobre o valor do orçamento do Executivo, conforme percentual garantido na Constituição
Federal, para garantir o funcionamento da Câmara. Verificamos que o total do orçamento ora consta como 350 milhões pra como 335
milhões, nas informações obtidas através dos Portais.   
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                 Ao procurar as leis orçamentárias encontramos apenas a Lei 4041/2021 no Portal Leis Municipais. Mesmos agora, em março
de 2022, data que daremos luz a este relatório, as leis orçamentárias LDO e LOA que, respectivamente, tramitaram como PLE 042 e
PLE 050/2021, ainda não foram publicadas no portal, não estão disponíveis para consulta. Vale ressalvar que todo o processo de
acompanhamento possui "print" das telas.       
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 Realizamos um minucioso e exaustivo trabalho de mineração de dados para apresentar as informações relativas as EMENDAS
IMPOSITIVAS, pois elas constam, uma por uma, como anexo do PL 50/2021:     

                  

      As EMENDAS IMPOSITIVAS, as indicadas pelos vereadores, constam no art. 121-A do Regimento Interno da Câmara, já as
EMENDAS POR  BANCADA não estão disciplinadas no referido regimento, mas constam na Lei Orgânica, no art. 108, que as disciplina,
no percentual de até 1,2 % e 1% do orçamento, respectivamente. Nas páginas 22 a 26 demonstramos como cada vereador fez uso
destas prerrogativas (indicações individuais e por bancada), garantindo maior transparência, especialmente das emendas para ONG´s.    
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 bAixamos, analisamos  e  compilamos 
265 arquivos de emendas impositivas 

individuais e por bancadas

cada vereador destinou até R$ 433.950,80 
entre Emendas Individuais e de Bancada, 

para execução em 2022, 
para projetos diversos

 conheça este trabalho (ANEXO 1) 
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      DAS DESPESAS –  Ao final do exercício fiscal - todos os anos os recursos não utilizados pelo Legislativo devem retornar ao
Executivo, porém não encontramos comprovantes destas devoluções nos Portais da Transparência tanto do Legislativo quanto do
Executivo. No site da Câmara não existe publicação de balanços e demonstrativos atualizados[4]: o último demonstrativo contábil
publicado se refere a 2019 e os demonstrativos de caixa e restos a pagar são do 2º quadrimestre de 2021, já o último relatório
simplificado de Gestão fiscal publicado é relativo ao ano fiscal de 2019 e foi publicado em jan/2020. Temos “printscreen” das telas,
obtidas em     https://camaraguaiba.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/5/item/1/tipo/1
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  [4]Temos “printscreen” das telas, obtidas em      https://camaraguaiba.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/5/item/1/tipo/1

https://camaraguaiba.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/5/item/1/tipo/1
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      Despesas totais – informações conflitantes – as informações no Portal da Transparência são contraditórias. Apontam a execução
de despesas totais de 2021 como R$ 8.562.433,06 (pagamentos) e de R$ 10.649.738,41 (empenhos liquidados), no mesmo período. Já
o orçamento da despesa para 2021 era de R$ 12.460.700,00 (ainda que contabilizados os restos a pagar de 2020 e o que ficou para
2021 – a conta não fecha). Quando pesquisamos as despesas com pessoal, em 2021, a informação é de R$ 9.310.976,30 [6].   No
exemplo abaixo, quando pesquisamos no Portal de Transparência da Câmara em DESPESAS e BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE
DESPESA e, quando selecionamos jan/2021 vemos uma previsão de R$ 13.260.000,00,  (na mesma aba, se selecionarmos dez/2021
acharemos o valor de R$ 12.460.700,00). Vimos que foi transferido R$ 13.260.000,00 no ano de  2021, pela prefeitura, então o saldo
não poderia ser de R$ 1.860.484,62, mas algo próximo de R$ 2.659.784,62. 
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[6] Na página de retorno da pesquisa (parâmetro despesa/pessoal/2021) está destacada a informação de que este é o valor empenhado
– ou seja, não o efetivo gasto em 2021, para sabermos quanto foi o gasto efetivo, temos que minerar os dados ou fazer conjecturas. O
executivo possui contrato com a empresa IPM SISTEMAS - CNPJ 01.258.027/0001-41 (contrato 140/2019), com valor mensal superior a
R$ 8.000,00, para manter o Portal da Transparência.  
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      Despesas com pessoal –   As despesas com servidores concursados foram, em média, R$ 230 mil mensais em 2021 (há variações
por férias, Abonos e outros), girando em torno de 40% do custo com a folha; já os agentes políticos e os CC´s por eles indicados
representaram cerca de 350 mil mensais, 60%, aproximadamente. Para 2022, além do aumento por reposição salarial, haverá aumento
do número de cargos políticos que passam de 46 para 63, com a admissão de até 17 assistentes parlamentares.   Ocorre que é difícil
analisar os dados, pois há uma série de vantagens que não são publicizadas, para obter descrição cargos/salários, obtemos apenas o
salário base dos servidores públicos detentores de cargo efetivo:       
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        Destacamos que a tabela foi extraída do Portal da Transparência, mas não apresenta toda a remuneração efetivamente paga,
especialmente dos servidores efetivos (detentores de cargos públicos, que acumulam vantagens), conforme vemos na tabela em
preto/cinza (que usamos a título de ilustração - é a mesma já apresentada no relatório anterior), pois é muito difícil detalhar estas
informações e achamos desnecessário demonstrar dados atuais de algo que não tem informações claras.  O custo por dia útil, da folha
de pagamento do legislativo foi superior a R$ 29.000,00 (por dia, no ano de 2021) - corresponde a quase 90% dos gastos da Câmara.       



 “ O PODER LEGISLATIVO DE GUAÍBA/RS – 2º SEMESTRE DE 2021”  
                                                  
     Despesas com diárias – No 2º semestre, conforme a tabela abaixo (tab 9) – no 2º semestre foram gastos R$ 22.698,50[1] em
diárias.[7]  
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[7] Este valor não contempla gastos com a passagem aérea e não exige comprovação o valor é pago na quota prevista, conforme a quantidade de
dias. Não vimos relatórios. A título de histórico: em 2019 foram usados R$ 4.627,00 em diárias, no total; 2020 teve o total de gastos, com diárias, de
R$ 5.063,00. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Na apresentação do relatório do 1º Semestre, que foi realizada em setembro/2021[1], quando, pela primeira vez demonstramos
aos cidadãos guaibenses o que está disponível no Portal da Transparência do Executivo (Câmara de Vereadores de Guaíba/RS), não
nos privamos de demonstrar que as indicações que eram e ainda se mantém como a mais expressiva atividade legislativa (no sentido
de quantidade) e, naquele momento questionamos/sugerimos se não seria mais interessante a prefeitura disponibilizar em seu site um
local onde os cidadãos pudessem colocar estas solicitações de serviços e reparos, poupando um tempo precioso aos vereadores. 
           Testamos a solução apresentada pelo Executivo, o caminho é complexo/confuso até mesmo para quem é fera em informática. 
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ANEXO I -  COMPILAÇAO DE DADOS RELATIVOS AS EMENDAS IMPOSITIVAS PARA 2022

Uma parte do valor total das emendas apoiam investimentos na saúde e educação através das escolas, outra parte apoiam projetos
diversos que são:
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Continuação  - Emendas Impositivas Vereador e Bancada, para execução orçamentária de 2022
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Continuação  - Emendas Impositivas Vereador e Bancada, para execução orçamentária de 2022

Considerando eixos 
temáticos das destinações, 
para ONG´s , podem ser
 assim agrupados: 
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 As demais Emendas 
destinam verbas para
a educação/escolas e

para a saúde. 
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    Veja abaixo as principais competências dos vereadores:

 28

 
Além de:                  

Legislar e Fiscalizar Legislar sobre assuntos de
interesse local e  suplementar a
 Legislação Federal ou Estadual,

no que couber;  

Compete aos Vereadores Art. 30 Art. 31
 Fiscalizar o Município (mediante
controle externo),  com auxílio do

Tribunal de Contas do Estado e pelo 
 controle interno do município,   na

forma da lei. 

Competência definida na Constituição Federal 

            Julgar;
                         Administrar;

                            E representar os
interesses da coletividade!

O propósito deste trabalho é estreitar os laços dos cidadãos com o poder público, no caso, a Câmara de Vereadores, também conhecida
como Parlamento Municipal ou Poder Legislativo, sendo sua sede é também denominada de "A Casa do Povo" graças ao poder/dever
dos vereadores de representar os cidadãos, que os escolhem através do voto.  Estamos a disposição para esclarecimentos. 
Abaixo apresentamos os representantes do Conselho de Administração do Observatório Social de Guaíba/RS:   

 
Vice-presidente para Assuntos

 de Gestão

 
Vice-presidente para Assuntos
de Voluntariado e Capacitação

 
Vice-presidente para Assuntos

Institucionais e de Sustentabilidade

 
Vice-presidente para Assuntos

de Cidadania

 
Vice-presidente para Assuntos

 Sociais e Metodologia

 
Vice-presidente para Assuntos
de Comunicação e Indicadores

ROSANE BEATRIZ DE OLIVEIRA VILLANOVA
Advogada 

Presidente

HILARION FREITAS DE FREITAS
Engenheiro Químico

 JORGE LUIZ TERRES SCHUCH
Administrador de Empresas

WILSON BRIDI
Médico

CIRO JOSÉ RIBEIRO SARTÓRIO
Contador 

 

MAURÍCIO MANCIA
Perito  Economista

 

 CLENIR MARA CENA FARIAS 
Contabilista

 Seguiremos acompanhando o Legislativo Municipal, de forma continuada e sistêmica.  
                                                                                                    



NOSSO AGRADECIMENTO
NOSSO AGRADECIMENTO

aOS VOLUNTÁRIOS E APOIADORES
aOS VOLUNTÁRIOS E APOIADORES  

Agradecemos o trabalho dos nossos voluntários observadores e dos nossos apoiadores

 Interessado em fazer parte deste time?

 (51) 99173-9898
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