
 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2º QUADRIMESTRE DE 2019 

 

 

 

Maio - Agosto 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O Observatório Social de Laranjeiras do Sul-PR 

(OSLS) nasceu em Laranjeiras do Sul - PR por iniciativa do 

ROTARY, OAB, ACILS e outras entidades da sociedade civil 

organizada em 20 de fevereiro de 2014, declarado de 

Utilidade Pública Municipal conforme a Lei Municipal n° 

054/2014 de 13/11/2014. Entidade civil autônoma, apolítica e 

sem fins lucrativos, cujos objetivos são:  

Promover a Educação fiscal; produzir, analisar e 

divulgar informações sobre os órgãos públicos; estimular a 

participação popular na administração pública; fiscalizar a 

aplicação dos recursos públicos no município. Além de 

fomentar a educação para a cidadania, o monitoramento 

sistemático e ininterrupto dos órgãos públicos e intervenções 

pontuais nas licitações que se identificar falha.  

É um espaço para o exercício da cidadania, 

democrático, apartidário e deve reunir o maior número 

possível de entidades representativas da sociedade civil com 

o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.  

 

2. DIRETORIA 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Presidente  
Mauro Sergio Provin da silva 

Vice-presidente para Assuntos Administrativo-financeiros 
Silvia Helena Tormen  

Vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças 



Ronaldo Seramim 

Vice-presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia 
Paulo Fernando Vieira Machado  
Vice-presidente para Assuntos de Controle Social 
Edamara Maria Perius 
CONSELHO FISCAL 
João Batista Boeira 
Joelson Sondey 
Gilberto Boaria 
  

3. AÇÕES E EVENTOS 

 

• Reunião com as equipes de limpeza urbana e fiscal de 

contrato; 

• Audiência pública do 2º quadrimestre; 

• Audiência da saúde com os hospitais; 

• Reunião com as empresas para novos mantenedores; 

• Reunião com os diretores dos colégios estaduais sobre o 

projeto Parlamento Jovem de Laranjeiras do Sul;  

• Reunião com a Promotoria Pública;  

• Reunião com o Sicredi; 

• Reunião com a OAB; 

• Reunião com a Justiça Eleitoral; 

 

3.1 Reunião com as Equipes de Limpeza 

Urbana e Fiscal de Contrato. 

 

Realizou-se uma importante reunião com as três 

equipes de limpeza urbana de Laranjeiras do Sul, Claudemir 

Souza de Oliveira Laranjeiras do Sul-Me, Maria Aline do 

Nascimento – Me e SL Bonapaz e Cia LTDA, juntamente 

com a fiscal de contrato, representando o poder executivo, 

aonde foram esclarecidos alguns pontos pertinentes, tais 

como: a qualidade do serviço executado nas ruas e avenidas 

licitadas, a quantidade de funcionários de cada empresa 

registrados e trabalhando no contrato, a periodicidade dos 

serviços realizados. Além de fornecer informações as 

empresas das suas respectivas obrigações contratuais 

elencados no edital do contrato. 

3.2 Audiência Pública do 2º Quadrimestre  
 

O Observatório Social de Laranjeiras do Sul no dia 30 

de maio de corrente ano, juntamente com mais nove 

vereadores, participaram da audiência pública aonde foi 

apresentado os relatórios do segundo quadrimestre de 2019 

nesta ordem: 

Metas de arrecadação do período; Cronograma de desembolso 

– despesas realizadas, comparativo entre as receitas 

arrecadadas e a despesa realizada; Analisado o relatório da 

gestão fiscal – consolidado das despesas com pessoal 

perfazendo um total de 49,9% sobre a receita líquida; 

Verificado o demonstrativo das receitas e despesas com ações 

e serviços públicos de saúde; Verificado o demonstrativo das 

receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de 

ensino; Demonstrativo da dívida fundada interna 

(precatórios); Demonstrativo simplificado do relatório de 

gestão fiscal do orçamento fiscal e da seguridade social; 

Demonstrativos com as receitas e despesas com a Saúde; 



Análise do relatório de produção das equipes da Saúde, 

atendimento médico detalhado percentual aplicado 17,29%; 

Relatório de consumo e dispensação de medicamentos no 

período; Realizado análise do relatório dos indicadores do 

Sispacto – 2018;  

Após os esclarecimentos a equipe do OSLS, sugeriu a 

aplicação do valor R$ 759.304,90 da secretária de Educação 

que havia sobrado, seja aplicado na compra de cadeiras e 

carteiras para as escolas municipais.  

 

 

 

3.3 Audiência Pública da Secretária de Saúde com os 

Hospitais  
 

No dia 13 de junho de 2019 nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Laranjeiras do Sul, reuniram-se a secretária 

de saúde, juntamente com o OSLS, para tratar de assuntos 

referentes ao repasse realizado pelo poder público aos dois 

hospitais. A secretária de Saúde informou que não haverá 

possibilidade de reajuste nos valores pagos. Elaborado um 

novo projeto, a ser enviado a Câmara de vereadores para 

pagamento individual de procedimentos realizado nos 

respectivos hospitais, para aprovação do poder legislativo, 

para assim dar condições de atendimento as diversas 

necessidades da comunidade. A secretária de saúde 

estabeleceu uma tabela de procedimentos que serão 

custeados pelo poder público.  

 

3.4 Reunião com as Empresas para novos 

mantenedores  
 

Realizou-se algumas reuniões em busca de novos 

mantenedores, assim como para manter alianças com os já 

existentes, pois a colaboração das empresas é de grande 

importância para o bom desenvolvimento do Observatório 

Social de Laranjeiras do Sul. 

 

3.5 Parlamento Jovem e o Observatório Social de 

Laranjeiras do Sul  

A direção do OSLS entrou em contato com o chefe do 

Cartório Eleitoral de Laranjeiras do Sul, Sr. Francisco 

Sobyerai para falar sobre o projeto da Justiça Eleitoral – 

Parlamento Jovem, o qual será desenvolvido em quatro 

colégios estaduais e um particular, atendendo 750 alunos do 

ensino médio. Projeto este que elegerá 13 jovens vereadores, 

os quais irão representar seu colégio. Apresentando idéias, 

propostas que poderão virar projetos de lei. O projeto conta a 

parceria da Câmara de vereadores e Núcleo Regional de 

Educação. O OSLS foi até as direções dos colégios para 

convidá-los a participar do projeto e depois da escolha dos 

professores responsáveis pelo estabelecimento, foi realizado 

uma reunião com os docentes para informar os 



procedimentos e objetivos do projeto, ainda auxiliar na 

orientação e cadastramentos dos alunos e dos candidatos, 

junto a justiça eleitoral e no auxílio aos colégios com os 

professores das disciplinas das áreas de Humanas e Sociais.  

Figura 1 Na Foto da esquerda para direita o Presidente do OSLS Mauro Provin, juntamente com o chefe 
do Cartório Eleitoral Francisco Sobyerai e o meritíssimo Juíz Eleitoral Alberto Moreira Cortes em palestra 
no Colégio Estadual Laranjeiras do Sul. 

4. Termo de Cooperação com a Universidade Federal 

da Fronteira Sul (UFFS) 

No início do mês de junho o Observatório Social de 

Laranjeiras do Sul (OSLS) juntamente com a UFFS 

firmaram acordo de cooperação técnica entre as entidades. O 

acordo possuí respaldo no Projeto Pedagógico Institucional 

da UFFS, o extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial 

da União (DOU) no dia 3 de junho e a cooperação tem 

vigência até maio de 2021.O acordo de cooperação prevê a 

integração entre a UFFS e o Observatório Social para o 

desenvolvimento da Educação Fiscal. Essa integração será 

efetivada por meio da realização de palestras nas 

dependências do Campus Laranjeiras do Sul, participação do 

Observatório nas semanas acadêmicas dos cursos, abordando 

temas ligados à educação fiscal, construção de indicadores da 

Gestão Pública e monitoramento das compras públicas em 

nível municipal. A partir do acordo, também poderão ser 

desenvolvidas ações específicas de Educação Fiscal em 

conjunto com os cursos de Graduação e Pós-graduação do 

Campus Laranjeiras do Sul, visando a formação dos alunos, 

professores e técnicos para melhoria da transparência na 

gestão pública. Além disso, as entidades podem promover 

projetos de pesquisa e extensão em conjunto, visando a 

melhoria da eficiência na gestão pública local e regional. 

Também está prevista a promoção de oficinas de 

formação durante o Seminário de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SEPE) e a participação do Observatório Social em 

eventos acadêmicos dos cursos de Graduação que tenham 

como temática a educação fiscal. Todas as atividades 

planejadas devem ser desenvolvidas de forma que não ocorra 

transferência de recursos entre as entidades.O Presidente do 

Observatório Social de Laranjeiras do Sul, professor Mauro 

Sérgio Provin da Silva, salienta que “o Observatório Social 

de Laranjeiras do Sul caracteriza-se como uma entidade civil 

autônoma, apolítica e sem fins lucrativos, cujos objetivos são, 

entre outros, promover a Educação Fiscal – educar o cidadão 

para compreender melhor, saber cobrar e envolver-se mais 

com os impostos e as despesas do poder público, 

especialmente do seu município”.Silva destaca que “é uma 

das primeiras parcerias criadas com uma Instituição de 

Ensino Superior da grandeza da UFFS e certamente 



contribuirá na gestão técnica e dos projetos que serão 

encampados na UFFS e fora dela também. Além disso, essa 

cooperação está diretamente relacionada com os princípios 

de ambas as instituições.” Antes mesmo da formalização do 

acordo, o OSLS já participou de algumas atividades na 

UFFS, inclusive, recentemente promoveu palestras durante 

as semanas acadêmicas dos cursos de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, entre elas a palestra “Engenheiro 

Cidadão no Observatório de Social de Laranjeiras do Sul”. As 

ações desenvolvidas contam com a participação de docentes, 

técnicos administrativos e alunos, que atuam como 

voluntários, contribuindo para o desenvolvimento de 

atividades conjuntas. 

 

5. Observatório Social de Laranjeiras do Sul 

participou do 10° ENOS com mais de 100 

Observatórios Sociais de todo país 
No último domingo (25/08), Curitiba – PR foi palco do 10º 

Encontro Nacional de Observatórios Sociais do Brasil 

(ENOS), que contou com a presença de mais de 100 

observatórios do Sistema OSB. O evento foi realizado no 

Centro de Eventos do Sistema FIEP, com o tema “Somos 140 

de um sistema só” e antecedeu o 3° Congresso Pacto Pelo 

Brasil. O Observatório Social de Laranjeiras do Sul foi 

representado pelo conselheiro o  Sr. João Batista Boeira e 

pelo professor Mauro Provin da Silva, atual presidente do 

OSLS. Com foco na prevenção à corrupção, evento uniu 

dirigentes, técnicos e voluntários dos Observatórios locais 

para discutir estratégias de expansão do Sistema OSB, 

disseminar as boas práticas e aperfeiçoar a metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abertura ficou por conta do presidente do 

Observatório Social do Brasil (OSB), Ney Ribas, que salientou 

a importância da reunião e encontro presencial dos 

representantes de cada cidade. “É justamente o que tornou o 

OSB forte. É o momento da troca de experiências e 

consolidação da metodologia. O nosso objetivo agora é que, em 

cada cidade, cada um de nós busque as lideranças de 

seguimentos para tornar seu município, independentemente 

http://pactopelobrasil.org.br/
http://pactopelobrasil.org.br/


do tamanho, um fórum onde a sociedade se sinta 

representada”, disse.Para isso, o ENOS contou com diversas 

exposições para orientar o alinhamento do Sistema OSB, como 

o “Código de Conduta”, a “Atuação dos OSBs junto aos órgãos 

observados” e a apresentação do novo manual de identidade 

visual do sistema. 

 

ENOS 

O Encontro Nacional de Observatórios Sociais do Brasil ocorre 

desde 2012 com o objetivo de reunir os dirigentes, técnicos e 

voluntários dos Observatórios Sociais para disseminar as boas 

práticas, aperfeiçoar a metodologia e discutir estratégias para 

expansão do Sistema OSB. Inicialmente eram duas edições 

por ano e atualmente o evento é anual, realizado junto com o 

Congresso Pacto Pelo Brasil. 

 

 

 
 

 

 

6. PANORAMA DAS LICITAÇÕES DE 

LARANJEIRAS DO SUL 
Redução do valor máximo ao valor licitado no quadrimestre 

de 6,42% 

Modalidade Valor Máximo  Valor Licitado  

Tomada de Preço R$ 1.066.093,45 R$ 991.273,46 

Pregão R$ 10.539.158,81 R$ 9.817.130,33 

Concorrência R$ 3,00 R$ 3,00 

Processo de inexibilidade R$ 1.080.025,22 R$ 1.080.025,22 

Processo de Dispensa R$ 82.943,45 R$ 59.883,45 

Total  R$ 12.768.263,93 R$ 11.948.315,46 

Diferença R$ 819.948,47 

 

7. APOIADORES 
 

• Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS; 

• Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul 

– ACILS; 

• Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 

• UNINTER; 

• Jornal Correio do Povo; 
 
 



8. Quadro Sessões Câmara Vereadores até o 

fim do 2º quadrimestre de 2019 referente as ações 
 

Sessões 2019 

Vereadores 

N° 

PL/Emend

as 

N° 

Requeriment

os 

Nº 

Indicaçõe

s 

N° 

Ofícios 

Exp. 

Total 

Atos 

Oficia

is 

João S. da 

Silva 
3 2 23  28 

Carlos A. 

Machado 
21  70 1 92 

Anderson 

L. de 

Oliveira 

3 4 21  28 

Valdivino 

de Oliveira 
22  67 1 90 

Alexandre 

Gurtat J. 
20  70 3 93 

Alex F. 

Shroeder 
3 4 57 1 65 

Clarice B. 

Viola 
3 1 26 2 32 

Eva M. 

Rochi 
3 1 20  24 

Ivaldonir 

L. Panatto 
19  77 1 97 

João M. A. 

Santos 
20  68 2 90 

Marcio 

Gonçalves 
1 1 42  44 

Ney 

Becker 
21  69 6 96 

Valmir B. 

Trindade 
21  73 2 96 

 

 

 

8. Quadro Sessões Câmara Vereadores até o 

fim do 2º quadrimestre de 2019 referente ao impacto 
 

Sessões 2019 

Vereadores 
Baixo 

Impacto 

Médio 

Impacto 
Alto Impacto 

Total dos 

Atos 

Oficiais 

João S. da 

Silva 
1 17 4 22 

Carlos A. 

Machado 
14 63 5 82 

Anderson L. 

de Oliveira 
1 17 5 23 

Valdivino de 

Oliveira 
14 60 5 79 

Alexandre 

Gurtat J. 
14 64 5 83 

Alex F. 

Shroeder 
2 45 5 52 

Clarice B. 

Viola 
1 23 2 26 

Eva M. 

Rochi 
1 15 2 18 

Ivaldonir L. 

Panatto 
14 67 5 86 

João M. A. 

Santos 
12 60 5 77 

Marcio 

Gonçalves 
1 28 2 31 

Ney Becker 15 62 5 82 

Valmir B. 

Trindade 
14 66 5 85 

 

 

 

 

 

 



8. CONVITE  

9. ENTIDADES MANTENEDORAS NO 

QUADRIMESTRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS!! 

 


