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O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pelo Observatório 

Social do Brasil – Seção Campos Gerais, referentes aos meses janeiro a maio. 

 A atuação do Observatório Social do Brasil – Seção Campos Gerais (OSBCG) junto à 

Administração Pública é pautada por programas e subprogramas nos quais estão organizadas e 

sistematizadas as formas de ações e intervenções passíveis de realização pelo OSBCG. 

 Um destes programas denomina-se “qualidade na aplicação dos recursos públicos”, em cujo 

bojo encontra-se o subprograma “acompanhamento das licitações municipais”. Tal 

acompanhamento é feito, pela equipe do OSBCG, da publicação do edital até a execução, isto é, a 

efetiva prestação do serviço licitado ou entrega dos itens, conforme o caso. Assim, é possível 

decompô-lo da seguinte forma: 

a) Análise de edital: 

 No período compreendido entre o dia 01 de janeiro de 2018 a 30 de abril de 2018, foram 

publicados 399 procedimentos licitatórios.  

Valor total dos  

Procedimentospublicados 

Quantidade  

A- Dispensa 131 

B- Concorrência 11 

C- Chamada pública 11 

D- Quantidade Pregão Eletrônico  111 

E- Quantidade Pregão Presencial  28 

F- Inexigibilidade  77 

Total 399 

 

Órgão Quantidade 

AMTT 15 

FUNTUR 6 

FASPG 78 

FUNEPO 16 

IPLAN 4 

AFEPON 9 

FUNDESP 10 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1 232 

FMC 19 

                                                             
1 Secretarias do município de Ponta Grossa (SMAS, SMAPA, SMS. Etc.) 
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No que concerne às análises, dentre chamada pública, concorrência pública e pregões 

(eletrônico e presencial): 

 

 Quantidade 

Certame realizado 399 

Edital analisado 24 

 

 

Monitoramento do Legislativo  

As sessões da Câmara Municipal de Ponta Grossa, que ocorrem todas as segundas e quartas-

feiras a partir das 14 horas, são acompanhadas pela equipe do Observatório Social. Ao final da 

sessão é feito um relatório onde consta tudo o que ocorreu de maneira resumida como: horário de 

entrada e saída de cada vereador, projetos de leis que foram votados, comunicação parlamentar, e 

votações de moções e indicações.  

Ao final são elaboradas planilhas com todos os dados que foram levantados, que 

posteriormente serão apresentados à comunidade por meio do relatório quadrimestral, conforme 

quadro abaixo:  

Fechamento Quadrimestral– Fevereiro a Maio 

VEREADORES 

Ausência 

Justificada 

Comunicação 

Parlamentar 

Projeto de 

Lei Moções Indicações 

Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. 

Celso Cieslak - 1 4 17 116 

Victor Hugo de Oliveira - - 1 - - 

Daniel Milla 2 - - 2 3 

Divo - - 1 7 26 

Dr. Magno AUS.JUS 7 9 8 23 

Dr. Zeca 6 - 1 1 4 

Eduardo Kalinoski 1 10 8 4 28 

Pastor Ezequiel  3 10 3 11 5 

Felipe Passos - 1 2 6 3 

Florenal - 15 2 24 460 

George 4 12 8 3 - 

Geraldo Stocco - 7 4 4 15 

Jorge da Farmácia - 13 13 16 27 

Mingo  - - 3 2 9 

Paulo Balansin 5 - 3 6 23 
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Monitoramento das diárias  

 Além do acompanhamento das sessões o Observatório faz o monitoramento do uso de 

diárias concedidas aos vereadores e aos motoristas. Este trabalho é feito de forma preventiva para 

que não ocorra o uso excessivo de diárias, viagens com outros destinos que não sejam com 

objetivos do legislativo para a comunidade, e assim ocorra o desperdício de dinheiro público.  Na 

tabela a seguir constam as diárias concedidas para vereadores e paraservidores, estas diárias têm 

valores estipulados conforme artigo 3° da resolução 360/ 2015 onde consta que somente poderá ser 

“concedida a diária no caso de deslocamento para distância igual ou superior a 100(cem) 

quilômetros da sede do Município, desde que programada com antecedência”. Em casos de diárias 

para Vereadores com deslocamento dentro do Estado, será disponibilizado o valor de R$ 250,00 e 

para viagens fora do Estado o valor de R$ 300,00.  Nos casos onde o motorista se desloca a serviço 

do Vereador o percentual da diária é calculada considerando as horas de deslocamento e a distância, 

sendo o valor total da diária R$ 80,00 disponibilizados apenas em casos de pernoite, 60% da diária 

(R$ 48,00) para deslocamento acima de 12 horas e 30% da diária (R$ 24,00) em até 8 horas de 

deslocamento.  

Pietro Arnaud 1 6 6 3 1 

Ricardo Zampieri  1 5 6 10 264 

Rogério Mioduski - - 1 2 - 

Professora Rose - 7 15 24 172 

Rudolf Polaco  1 3 11 5 3 

Sargento Guiarone   2 13 6 2 60 

Mainardes - - 5 4 13 

Valtão   2 1 1 2 14 

Vinicius Camargo - 3 2 9 - 

Leli (suplente) - - 1 - - 

Taico (PL 2016) - - 1 - - 

Vereadores 

Qt de viagens 

dos motoristas 

pelo gabinete 

 Total diária de 

motorista/assessores  

Qt - viagens 

do vereador 

 Total diária 

c/ vereador  

 Total (M + V) 

e outros  

Celso Cieslak 5 R$240,00 5 R$1.250,00 R$1.490,00 

Daniel Milla 5 R$264,00 - R$ R$264,00 

Victor Hugo  - -                   - R$         R$         

Divo 2 R$96,00 2 R$500,00 R$596,00 

Dr. Magno - - - R$         R$         

Dr. Zeca 10 R$504,00 16 R$4.000,00 R$4.504,00 

Eduardo Kalinoski 3 R$156,00 3 R$750,00 R$906,00 

Pastor Ezequiel  15 R$732,00 2 R$500,00 R$1.232,00 

Felipe Passos - -                 - -      - 

Leli  -                 - -         - 
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Projetos em desenvolvimento  

Obra Transparente 

 

No mês de outubro de 2017 iniciaram as atividades do projeto Obra Transparente no 

município de Ponta Grossa, projeto feito em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e a United Nations Democracy Fund – UNDEF. As 

obras visitadas fazem parte do programa Proinfância, financiado pelas instituições 

supracitadas. 

O projeto, Obra Transparente, visa o monitoramento das construções de Centros 

Municipais de Educação – CMEI com financiamento do FNDE. Em Ponta Grossa, doze 

novas escolas de educação infantil foi concluída e oito novas escolas ainda não foram 

iniciadas. A equipe integrante do projeto faz visitas periódicas nessas obras. Nas construções 

já finalizadas, nossa equipe faz a visita a fim de verificar se após o término da obra surgiram 

alguns problemas estruturas, como: infiltração; goteiras; rachaduras, entre outros. Essas 

visitas são documentadas por meio de imagens capturadas por um ou dois integrantes da 

equipe de visitação que após o retorno para o escritório é feito uma análise e redigido um 

relatório para detalhamento, com base nas fotografias e visita in loco. Caso haja 

inconsistência nas obras, a equipe entra em contato por telefone e/ou redige um ofício para 

esclarecimentos. 

Desde o início do projeto visitamos uma escola e dois outros lugares que deveriam ter 

sido construídos os Centros de Educação; CMEI Prof. Maricy Cardozo Teixeira Pinto, EE 

Florenal 3 R$144,00 - -   R$144,00 

George 13 R$648,00 5 R$1.250,00 R$1.898,00 

Geraldo Stocco - - 3 R$950,00 R$950,00 

Jorge da Farmácia - -               2 R$500,00 R$500,00 

Mingo  9 R$480,00 6 R$1.500,00 R$1.980,00 

Paulo Balansin 1 R$48 1 R$250,00 R$298,00 

Pietro Arnaud - - - - - 

Ricardo Zampieri  - -                 - - -         

Professora Rose - - - -         -         

Rogério Mioduski - - - -         -        

Rudolf Polaco  1 R$48,00 5 R$125,00 R$173,00 

Sargento Guiarone   12 R$480,00 2 R$500,00 R$980,00 

Mainardes 1 R$48,00 - - R$48,00 

Valtão   9 R$ 444,00  - -  R$444,00 

Vinicius Camargo - - 8  R$1.750,00  R$1.750,00 

Outros - - - - - 

Total 89  R$ 4.380,00 60  R$13.825,00 R$17.713,00 
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Infantil Vila Romana, CMEI Jardim dos Manacás, respectivamente. Entretanto, a secretaria de 

educação paralisou a construção para planejar novamente o projeto básico de ambos os 

projeto não iniciados. Segue imagens da escola e dos terrenos (Foto 1 – CMEI Maricy 

Cardozo Teixeira Pinto, Foto 2 - EE Infantil Vila Romana. 

 

(Foto 1) (Foto 2 

Projeto Meu Vereador 

 

 No ano de 2017 em parceria com o Instituto João XXIII2, desenvolveu-se o projeto 

intitulado Meu Vereador, o objetivo da ação era despertar nos adolescentes o interesse pela 

política iniciando pelo poder legislativo. Participaram do projeto 40 adolescentes com idades 

entre 14 a 17 anos, ao todo foram realizados 15 encontrosos quais envolveram diferentes 

atividades desde teorias passadas em salas de aula, dinâmicas de apreensão do conteúdo, bem 

como atividades externa sendo uma delas visita na câmara municipal para acompanhar uma 

sessão ordinária. 

 O investimento em valores neste projeto foi de R$ 514,65 (quinhentos e quatorze reais 

e sessenta e cinco reais), entre materiais usados nas dinâmicas (balas, pirulitos, EVA, 

cartolina, chantilly, etc) e gastos com UBER para a equipe se deslocar até o Instituto, pois o 

Observatório não possui veículo próprio.   

 

 

 

  

 

 

O objetivo do projeto foi alcançado com êxito, notamos ainda que a continuação dele é 

de extrema importância para o desenvolvimento de maior número de jovens/adolescentes para 

a política, assim partilhando com a população um olhar mais crítico da situação do país.  

 Para o ano de 2018 o projeto terá continuidade, porém em outra instituição de modo a 

levar para adolescentes de outros espaços o mesmo conhecimento que os alunos do João 

XXIII tiveram oportunidade de aprender.  

 

                                                             
2 Teve início em 1967, com a finalidade específica da Educação e Formação Profissional de Jovens. Atualmente 
o Instituto presta atendimento a crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 18 anos, oferecendo contra turno 

escolar e acolhimento institucional.  

Gastos Total parcial 

Locomoção R$ 389,44 

Gasto com dinâmica R$ 125,21 

Total R$ 514,65 
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Projeto Criança Cidadã 

 

O projeto Criança Cidadã iniciou em abril de 2018 com o objetivo de levar às crianças 

noções de cidadania, educação fiscal, bem como a metodologia das atividades do 

Observatório Social do Brasil- Seção Campos Gerais, a fim de estimular nelas um sentimento 

de responsabilidade social.   

A ação está sendo desenvolvida no João XXIII e conta com a participação de 15 

crianças de 7 a 10 anos, já foram realizados 5 encontros onde foram abordados diferentes 

temas de maneira bastante lúdica para ter uma apreensão melhor do conteúdo; O projeto conta 

também com parcerias de universidades de Ponta Grossa para abordagem de alguns temas 

específicos, bem como voluntários da justiça federal e da receita federal.  

 

 
 

 

Projeto de Extensão com o curso de Direito 

 

 O Observatório Social dos Campos Gerais conta com parcerias de diferentes 

universidades de Ponta Grossa, dentre elas temos a Faculdade CESCAGE, que no mês de 

abril propôs em conjunto com o departamento do curso de Direito um projeto de extensão que 

tem por objetivo incentivar os alunos a participar voluntariamente das atividades do 
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Observatório de modo a auxiliar nos monitoramentos de licitações da Prefeitura e Câmara 

Municipal, bem como oportunizar que os acadêmicos coloquem em prática o que estão 

aprendendo na teoria.  

O projeto até o presente momento conta com 12 alunos do curso de direito de 

diferentes períodos e 4 professores que irão contribuir na capacitação destes acadêmicos. O 

Observatório já iniciou as capacitações explicando o procedimento do trabalho com licitações 

e estão sendo realizadas reuniões entre alunos, professores e equipe do Observatório para 

definir os objetivos e atividades do projeto.  

 

 
 

 

 

Ponta Grossa, 28 de maio de 2018. 

 

 

 

 
_____________________________ 

Ney da Nóbrega Ribas 

Presidente do Observatório Social do Brasil- 
Seção Campos Gerais 

 


