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São Caetano do Sul, 27 de novembro de 2019.   
   

Ofício 053/2019  
 

Ilmo. Sr. Doutor Presidente da 40ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Estado de São Paulo – Dr. João Paulo Borges Chagas 

  
O Observatório Social de São Caetano Do Sul, por seu Presidente, Dr. Marcos Pinto 

Nieto, endereço eletrônico saocaetanodosul@osbrasil.org.br, na qualidade de entidade 
representativa dos interesses da sociedade civil, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação) vem, através do presente ofício expor e requerer o quanto segue: 

 
Com a entrada em vigor da Lei nº 9.840/99, de iniciativa popular, visando combater a 

compra de votos e a utilização da máquina administrativa para fins eleitorais. Nesse ínterim, 
houve a iniciativa de se criar comitês municipais e estaduais para que a sociedade civil exerça 
o controle sobre os procedimentos eleitorais, assegurando o cumprimento da referida Lei, 
mediante recebimento de denúncias, encaminhamento de representações junto aos órgãos 
competentes e acompanhamento de processos, formando assim os “Comitês 9840”. 

 
Nesse sentido, a Rede OSB – Observatório Social do Brasil, lançou o projeto Eleições 

Municipais 2020, com a finalidade de esclarecer ao cidadão o importante papel do voto como 
instrumento de cidadania e imputar aos partidos políticos a responsabilização pela escolha 
de seus candidatos. Um dos focos deste projeto é, sem dúvida, a conscientização quanto aos 
reflexos e responsabilidades implícitas no voto, refletidos diretamente na vida da 
comunidade. 

 
Dessa maneira, considerando que o Observatório Social de São Caetano do Sul é 

entidade representativa dos interesses da sociedade civil e tem como objetivo a tomada de 
ações para combater a corrupção, solicitamos cordialmente, através do presente ofício e no 
prazo de 20 (vinte) dias, informações sobre a existência e o funcionamento do Comitê 9840 
no Município de São Caetano do Sul, bem como também no Estado de São Paulo, no intuito 
de intensificar os esforços para garantir eleições justas, transparentes e livres de corrupção. 

 
Na expectativa, manifestamos protestos de estima e distinta consideração.  
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