
1º Relatório Quadrimestral 

Setembro à Dezembro de 2018



O que é um Observatório Social?

“É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser
democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de
contribuir para a melhoria da gestão pública.” (Observatório
Social do Brasil)



O que é um Observatório Social?

 Funcionamos na forma de associação sem fins lucrativos 
MANTENEDORES

 São 134 Observatórios 
Sociais em 16 Estados 
brasileiros  - 27 em SC

 Fazemos parte de uma REDE 
coordenada pelo Observatório 
Social do Brasil (OSB)
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Organograma Diretoria – Processos de Apoio
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Novos Parceiros – Quadrimestre

 Anfip – Empréstimo de salas
 CIEE – Cessão de 1 Estagiário 
 Dimas Construtora – Parceria Nova Sede
 Cool2Work – Parceria Nova Sede
 AMPE – Parceria Eventos 
 ACIF – Renovação de Contrato Cotas
 Empreende Brazil – Parceria Eventos



Parceiros atuais

Mantenedores Apoiadores

*Doadores – PF apartidária que contribui 
espontaneamente



Voluntários

Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro

Quantidade 8 14 6 9

Neste período 37 voluntários de cadastraram para iniciar um 
trabalho com o OSF

O OSF fechou o quadrimestre com um 
total de 76 voluntários cadastrados

Em outubro o OSF promoveu o 2º 
Encontro dos Voluntários do ano 



2º Encontro de Voluntários do OSF



Tecnologia e Redes Sociais

 Em setembro o OSF
iniciou uma parceria com
a Plataforma de Doações
Doare, facilitando e
agilizando as doações
que passam ser feitas
através do site do OSF



Tecnologia e Redes Sociais

 Com um lay out moderno e personalizado, o novo site do 
OSF é lançado em novembro



Participação do OSF em eventos

 Em setembro o OSF participou do “Road Show – Venda para o 
governo” em parceria com a Fampesc que tem como objetivo 
orientar os empreendedores em licitações com o governo 



Participação do OSF em eventos

 Ainda em setembro o OSF 
participou do “Empreende Brazil
Conference” um dos maiores 
eventos de empreendedorismo 
do país. O que tornou possível a 
interação com o público 
explicando as atividades do OSF 
com entrega de panfletos com 
conteúdo sobre a participação das 
Micro e Pequenas empresas nas 
Licitações 



Empreende Brazil Conference

 Panfleto Distribuído



Reuniões Importantes

 27/09 – Reunião com Antônio Carlos Silveira para protocolar ofício 
de solicitação de container de mercadorias apreendidas pela RF;

 16/10 – Reunião com o Prefeito Gean Loureiro referente questões 
sobre transparência no site da Prefeitura;

 06/11 – Reunião com Representantes do Laboratório Bridge da 
UFSC para apresentação do Sismob, um app de monitoramento de 
obras na área da Saúde;

 29/11 – Reunião com a promotora da 31ª Promotoria Juliana 
Padrão;



Reuniões Importantes

 29/11 – Reunião com promotor de Justiça Afonso Ghizzo Neto

 17/12 – Reunião com a promotora da 31ª Promotoria Juliana 
Padrão;

 18/12 – Reunião com o auditor Fiscal de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado Moises Hoegenn

 26/12 – Reunião com presidente da Câmara de Vereadores Gui 
Pereira referente resposta de ofícios e Transparência;



Monitoramento de Licitações

Neste quadrimestre o OSF teve como resultado na análise de 
editais e solicitação de processos via e-mail

 26 Editais analisados
 27 Apontamentos (22 ofícios + 5 e-mails enviados)
 19 Respostas recebidas 
 03 Editais revogados ou anulados



Resultado Financeiro Quadrimestre



Projeto Fazer - Observador Mirim

 O Projeto tem como objetivo levar a Educação Fiscal às escolas 
municipais buscando despertar nas crianças a importância da ética 
e cidadania através de palestras descontraídas, teatro e música;

 Nesse quadrimestre o Projeto visitou 4 escolas e retornará em 
2019 com o objetivo de levar o projeto para outras 32 escolas 
públicas de Florianópolis;

 Além das apresentações, são 
distribuídas aos alunos, cartilhas 
sobre o assunto. 



Projeto Fazer - Observador Mirim

 26/10 – EBM José do Valle Pereira (João Paulo)
 09/11 – EBM Vitor Miguel de Souza (Itacorubi)
 21/11 – EBM Almirante Carvalhal (Coqueiros)
 23/11 – EBM João Alfredo Rohr (Córrego Grande)

O Projeto conta com o apoio de:



Projeto Fazer - Observador Mirim



Projeto Fazer - Observador Mirim



Mudança do OSF para nova sede

 A sede do OSF mudou-se dia 10/12 para novo local. Situada ainda 
no Centro de Florianópolis, mas inserida em um coworking (Acate 
Donwtown). Essa mudança foi possível através das parcerias:

 No dia 19/01 aconteceu a inauguração da nova sede com a 
presença de vários parceiros e voluntários do OSF e pôde contar 
com os fornecedores: 



Inauguração Nova Sede OSF 



Inauguração Nova Sede OSF 



Divulgação OSF 

Após a Inauguração, o Jornal Bom dia SC transmitiu a entrevista 
feita também com o Presidente e Vice Presidente falando sobre a 
nova estrutura e futuros projetos

 No dia anterior à Inauguração da nova Sede, o Presidente e a Vice 
Presidente falaram sobre as atividades e importância do trabalho 
do OSF na CBN Diário;



Agradecemos a todos os nossos 
mantenedores, apoiadores, voluntários e 
pessoas que divulgam o trabalho do OSF. 

Juntos por uma Florianópolis melhor para 
todos!!! 


