
 

 
Rua Alegre, 470 - sala 409 - 4° andar - CEP 09550-250 - São Caetano do Sul – SP 

Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 9.7344-7410 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br – 
saocaetanodosul.osbrasil.org.br 

 

 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 

 

Ofício nº 02/2019 

 

Aos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 

Vereador Pio Mielo - Presidente  

Vereador Parra – Vice-presidente  

Vereador Olyntho Voltarelli – Primeiro-secretário 

Vereador Marcel Munhoz – Segundo-secretário 

Vereador Ricardo Andrejuk – Terceiro-secretario 

 

Assunto: Transparência da Câmara  

São Caetano do Sul, 02 de fevereiro de 2018. 

 

O Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço 

democrático, apartidário e sem fins lucrativos para o exercício da cidadania, de caráter 

educacional e cultural, com sede na Rua Alegre, 470, 4º andar, sala 409, bairro de Santa 

Paula, na comarca de São Caetano do Sul – SP - CNPJ nº 21.535.056/0001-10, com o intuito 

de auxiliar para a melhoria da gestão pública, vem, por meio deste expor e requerer o que 

segue: 

 

Constatou-se por intermédio do Portal eletrônico (endereço 

http://www.camarascs.sp.gov.br/, link Atividades Legislativas, ou 

http://mlegislativo.mirasoft.com.br/PortalMunicipe), que as informações referentes a 

produção da câmara foram alteradas a partir de novembro de 2018. Contudo, não tivemos 

conhecimento de qualquer aviso prévio direcionado aos munícipes usuários acerca da 

supramencionada modificação. Vale destacar que bastaria um pequeno texto no endereço do 

sistema anterior com as informações da mudança, bem como sua data programada. 

As informações eram disponibilizadas pela empresa SONNER SISTEMAS DE 

INFORMATICA1, entretanto, passaram a serem prestadas pela empresa MIRASOFT 

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA2.  

Após a implantação do novo sistema pela empresa contratada, houve diminuição da 

qualidade das informações prestadas a população por meio da transparência. 

Com o escopo de melhorar a qualidade das informações prestadas, bem como auxiliar 

a Administração da Câmara, apontamos deficiências, juntamente com recomendações de 

suas correções ou melhorias: 

 

 

 

 

                                                
1 Processo Nº 35/2014 – Pregão Presencial Nº 01/2014 - Contrato 15/2014 - Aditamento 15-03/2014 
Valor Total R$527.221,68 Valor Mensal R$43.935,14 
2 Processo Nº 1365/2018 - Pregão Presencial Nº 02/2018 – Contrato 12/2018 
- R$679.200,00 (Valor Global) - Valor Mensal R$26.050,00 

http://www.camarascs.sp.gov.br/
http://mlegislativo.mirasoft.com.br/PortalMunicipe
http://www.camarascs.sp.gov.br/index.php/component/content/article?id=637
http://www.camarascs.sp.gov.br/images/acesso_informacao/licitacoes/pregao_presencial/2018/02-2018/contrato-lote-02-mirasoft.pdf


 

 
Rua Alegre, 470 - sala 409 - 4° andar - CEP 09550-250 - São Caetano do Sul – SP 

Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 9.7344-7410 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br – 
saocaetanodosul.osbrasil.org.br 

 

 

1) Ausência de extração de dados em formato Dados Abertos: 

 

O art. 8º, §3º, da Lei nº 12.527/11, trata do dever de divulgação dos órgãos e entidades 

públicas em sitios oficiais, tendo de atender à determinados requisitos, os quais destaca-se 

os que se tratam nos incisos II e III, da referida Lei. Senão vejamos: 

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 
(...) 
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

 

Destaca-se que, no sistema recém-contratado, não há a possibilidade de extração dos 

dados em formato Dados Abertos. 

Portanto, recomenda-se a criação de um botão capaz de gerar arquivo .xml ou .csv 

com as informações contidas na consulta, e realizar seu download. 

 

2) Ausência dos campos: 1- Natureza, 2-Número de Protocolo, 3- Categorias para 

Indexação, 4- Tramitação, 5- Data da aprovação, 6 – Data do arquivamento, e 

impossibilidade de ultilizá-los para pesquisa. 

 

Com o intuito de melhorar o acesso à informação, é de suma importancia a inserção 

dos campos mencionados acima, assim como a possibilidade ultilizá-los para 

pesquisa, o que não se vislumbra no atual sistema.  

Vale salientar que em outro sistema, por exemplo, o SAPL – Sistema de Apoio 

ao Processo Legislativo3, oferecido gratuitamente pelo Senado Federal e utilizado 

em diversas Câmara Municipais, há presença destes campos, além da possibilidade 

de ultiliza-los para pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 http://sapl.camarabento.rs.gov.br/materia/pesquisar-materia 

http://sapl.camarabento.rs.gov.br/materia/pesquisar-materia


 

 
Rua Alegre, 470 - sala 409 - 4° andar - CEP 09550-250 - São Caetano do Sul – SP 

Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 9.7344-7410 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br – 
saocaetanodosul.osbrasil.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Sistema legislativo Mirasoft – campos de pesquisa disponíveis 

http://mlegislativo.mirasoft.com.br/PortalMunicipe 

http://mlegislativo.mirasoft.com.br/PortalMunicipe
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Figura 2 – SAPL - Câmara Municipal de Bento Gonçalves - RS – listagem dos campos de pesquisa 

http://sapl.camarabento.rs.gov.br/materia/pesquisar-materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sapl.camarabento.rs.gov.br/materia/pesquisar-materia
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3) Impossibilidade de acompanhar matérias por e-mail 

 

A função “acompanhar matéria”, indisponível no Sistema da Mirasoft, está 

disponível no SAPL e possibilita ao cidadão selecionar projetos de seu interesse e 

receber avisos por e-mail a qualquer nova alteração ou tramitação, trazendo maior 

transparência e participação social. 

. 
Figura 3 - Possibilidade de acompanhar matérias por e-mail - SAPL - Câmara de Bento Gonçalves-RS 

 
Figura 4 - Tela do atual Sistema Legislativo Web, da Mirasoft  
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Assim sendo, solicitamos no prazo legal de 20 (vinte) dias, que V. Sa. nos informe o que 

segue: 

 

1. É do conhecimento desta Casa que o sistema SAPL, é oferecido gratuitamente pelo 
Senado Federal e voltado ao Poder Legislativo? 

2. Se não, em que prazo farão análise comparativa entre o sistema SAPL e o Mirasoft? 
3. Se sim: 

a. Quais os recursos que o sistema atual Mirasoft possui e que o SAPL não tem? 
Qual a importância desses recursos para a casa ou para o munícipe? 

b. O sistema Mirasoft oferece o recurso de Dados Abertos como o sistema 
SAPL? 

c. Em caso do sistema Mirasoft não gerar dados no formato “Dados Abertos”, 
essa Casa conseguirá essa alteração junto ao fornecedor? Ela terá custo? Se 
sim, qual valor? Qual o prazo para tal implementação? 

d. Com relação a todas as informações que o sistema anterior oferecia e que o 
sistema atual Mirasoft não possui (item 2), elas serão incluídas no sistema? 
Haverá custo para isso? Qual o valor? Não havia previsão no edital para ao 
menos se manter o que já tínhamos à disposição do Munícipe? Se forem 
implantadas, qual será o prazo? 

e. Que outras Câmaras Municipais possuem esse mesmo sistema Mirasoft? (Se 
não tiverem essa informação, basta perguntar ao fornecedor) 

4. Em vista do exposto, denota-se que passamos a ter um sistema administrativo que 
retirou do munícipe uma série de informações úteis e necessárias para 
acompanhamento da produção legislativa de quem o representa, pedimos que nos 
detalhem se não seria mais útil, eficiente, eficaz e econômico alterar o sistema atual 
Mirasoft para o SAPL do Senado Federal. 
 
 
Na expectativa, manifestamos protestos de estima e distinta consideração. 

 

  
 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos P. Nieto 

Vice-presidente Adm. Financeiro 

OSB-SCS 

Alex Besborodco 

Coordenador de licitações 

OSB-SCS 
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