OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO E DEZEMBRO DE 2019

No segundo ano da gestão empossada em março de 2018, o trabalho pela
profissionalização e aperfeiçoamento da governança do Sistema OSB, almejando a
expansão de forma descentralizada e a atuação em pautas nacionais continuou e
ganhou destaque nacional.
Buscando o fortalecimento do Sistema OSB e proteção da marca e identidade que vêm
ganhando destaque pelas ações de cada unidade que hoje está presente em 16
estados e mais de 150 cidades, o Observatório Social do Brasil atualizou sua marca
para o uso de todo o Sistema, agora, cada uma das unidades poderá ser reconhecida
através do nome “Observatório Social do Brasil”.

Nova Logomarca do OSB

Com o desafio de proporcionar aos OSBs locais de 150 municípios brasileiros cada vez
mais tecnologia e estrutura profissional, com segurança técnica e jurídica para permitir
que cada um cumprisse o seu dever e fizesse a diferença pelo Brasil que queremos, o
OSB trabalhou incessantemente.
Abaixo elencamos as ações realizadas em 2019, segmentadas por quadrimestre e
categorizadas em:
1. Projetos, Programas e Parcerias
2. Disseminação da metodologia e ampliação do Sistema OSB
3. Eventos
4. Outras ações e informações
5. Prestação de contas financeira
6. Considerações Finais
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1º QUADRIMESTRE – JANEIRO A ABRIL
1. Projetos, Programas e Parcerias
O Observatório Social do Brasil busca parceiros estratégicos para realização de programas e
projetos que impulsionem e qualifiquem as ações desempenhadas pelo Sistema OSB.

ESCOLA DA CIDADANIA
Webinário online, março de 2019: foi promovido um Webinário gratuito, com o tema
“Compliance, Oportunidade para Bons Negócios”, ministrado pela especialista Letícia
Sugai.
Foi abordada a importância do compliance para qualquer empresa, de grande ou
pequeno porte, e como a Lei Anticorrupção impacta as pequenas empresas, relatando
casos práticos e experiências corporativas. Também se falou sobre como algumas
normativas de grandes empresas privadas, bancos de fomento e do próprio governo
estão exigindo a implantação do compliance nas empresas que querem receber
financiamento ou se tornarem fornecedores privados e/ou governamentais.
Curso online, abril de 2019: após o sucesso do Webinário, a Escola da Cidadania do
Observatório Social do Brasil trouxe a oportunidade de aprofundamento no assunto,
com o curso online “Como implantar um programa de compliance na sua empresa”.
Também em parceria com a especialista em compliance, Letícia Sugai, o curso de 5
horas de duração foi lançado no dia 04 de abril, e ficará disponível nos próximos 12
meses. O curso possui material exclusivo e detalhado.
A iniciativa da Escola da Cidadania é voltada para o público em geral, com foco nos
empresários e executivos de pequenos ou grandes negócios, funcionários e gestores
públicos ou da iniciativa privada, integrantes de observatórios sociais, cidadãos e
estudantes interessados em aprimorar o conhecimento.
TV OSB
Os programas da TV OSB, disponíveis no canal de YouTube, trazem as principais
notícias que envolvem a atuação do Observatório Social do Brasil e dos observatórios
que integram o Sistema OSB.
Todos os programas podem ser acessados através do link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrwE0-AP5-C6DVlIH3G_rpOu8pxPyukXd

2. Disseminação as metodologia e ampliação do Sistema OSB
Além de ser responsável pela coordenação do Sistema que hoje conta com 150 Observatórios
Sociais do Brasil (OSBs locais) pelo país, o OSB é encarregado de oferecer orientação e
suporte para abertura de novas unidades. Oferece atendimento em grupo e personalizado e
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realiza palestras de sensibilização para criação, além de suporte em todas as etapas até a
instalação das unidades.

NOVAS UNIDADES – OSBs LOCAIS:
De janeiro a abril de 2019 4 novas unidades foram criadas e filiadas ao OSB:
AM: Benjamin Constant
MG: Machado
PR: Prudentópolis
SC: Biguaçu

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – SANTA CATARINA
Em 2018 foi lançada e instalada a primeira filial estadual do OSB, o Observatório Social
do Brasil – Santa Catarina.
Em fevereiro de 2019 o OSB-SC realizou o planejamento estratégico e iniciou sua
atuação. O Observatório Social Estadual tem como incumbência articular o Sistema
OSB no estado e atuar diretamente no controle social da aplicação dos recursos
públicos pelos agentes dos poderes executivo e legislativo catarinenses.

3. Eventos
O OSB promove, apoia e participa de eventos com intuito de disseminar a cultura de
participação e controle social, eficiência da gestão e temas alinhados à missão institucional.

FRENTE ÉTICA PARLAMENTAR CONTRA A CORRUPÇÃO (FECC)
Em março de 2019 um dos fundadores do OSB–Brasília, representou o Sistema OSB
no lançamento da Frente Ética Parlamentar Contra a Corrupção (FECC).
A iniciativa busca dar respostas concretas e práticas ao problema da corrupção. O
pacote anticrime e anticorrupção, apresentado ao Congresso pelo ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sergio Moro, será uma das prioridades de atuação grupo. A frente
será presidida pela deputada Adriana Ventura (NOVO-SP) e une, até o momento, mais
de 220 parlamentares de 24 partidos em torno de um mesmo tema: a luta anticorrupção.
São 215 deputados e seis senadores.
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4. Outras ações e informações
OSB NO LIVRO: CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO – DESAFIOS E AVANÇOS NA
PREVENÇÃO E NO COMBATE À CORRUPÇÃO.
Lançado em fevereiro de 2019, o livro reúne 27 artigos elaborados por experientes
agentes e servidores públicos, como Antonio Barros – um dos fundadores do OSB –
Brasília, com um artigo falando sobre a atuação dos observatórios sociais, – João
Pedro Gebran Neto – desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e
relator da operação Lava-Jato – e o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União – Júlio Marcelo de Oliveira.
Coordenada pela procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo/SP e Coordenadora
nacional do Programa de Educação Fiscal da PGFN, Regina Tamami Hirose, a obra
retrata os avanços que ocorreram na prevenção e no combate à corrupção à luz da
Carta Republicana de 1988, bem como traz à tona os desafios ainda existentes para o
almejado aprimoramento e para as concretas melhorias nesse vasto campo de atuação.

OSB NA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
O Observatório Social do Brasil foi citado no texto-base da Campanha da Fraternidade
convidando a sociedade para refletir sobre políticas públicas.
Desenvolvida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a campanha
propõe que a Igreja Católica reflita sobre algum assunto durante a Quaresma. Cada
ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a ser transformada, e um
lema, que explicita em que direção se busca esta transformação. Em 2019 o tema foi
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”.
Como forma de despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na
construção de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal, a Comissão
Nacional da campanha preparou o texto-base apresentando o que é o poder público,
os tipos de poder e os condicionantes nas políticas públicas, e falou sobre o papel dos
atores sociais nas Políticas Públicas. A participação da sociedade no controle social
das Políticas Públicas foi um tema de destaque e um caso real, citado como exemplo
de cidadania, foi o Observatório Social do Brasil.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Votação do STF sobre julgamento de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro,
em conexão com crimes eleitorais
Em março de 2019 o OSB fez um apelo à sociedade para pressionar o Supremo
Tribunal Federal a não transferir para o Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de
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crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, investigados em conexão com crimes
eleitorais (caixa 2).
De acordo com a posição do Ministério Público Federal, o OSB defende que os
processos sejam separados, enviando para a Justiça Federal os crimes comuns e para
a Eleitoral os de caixa dois, uma vez que os tribunais eleitorais não são estruturados
para julgar crimes complexos como os de corrupção e lavagem de dinheiro que vêm
sendo descobertos ao longo dos últimos anos.
Manutenção do COAF no Ministério da Justiça
O OSB defendeu a permanência do Coaf no Ministério da Justiça e Segurança Pública
e conclamou, no começo de maio, a população a pressionar o presidente da câmara
dos deputados, Rodrigo Maia DEM-RJ e os demais parlamentares para que votassem
pela manutenção do Coaf sob responsabilidade do Ministério da Justiça, a fim de
garantir melhor eficiência do trabalho realizado pelo órgão.

OSB NO GBRASIL
O OSB foi tema de matéria no portal do Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade,
com o título “Observatório Social do Brasil expande atividade de monitoramento dos
gastos municipais em todo o País”, a matéria mostrou a atuação o Sistema OSB em
benefício da transparência nos gastos públicos de municípios e a utilização de
tecnologia para avaliar o impacto das ações dos vereadores para as cidades.
Confira: https://www.gbrasilcontabilidade.com.br/noticia/observatorio-social-do-brasilexpande-atividade-de-monitoramento-dos-gastos-municipais-em-todo-o-pais

2º QUADRIMESTRE – MAIO A AGOSTO
1. Projetos, Programas e Parcerias
2º CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DO SISTEMA OSB
Promovido e realizado pelo OSB teve por objetivo desafiar os Observatórios Sociais do
Brasil para a divulgação de suas ações e projetos (boas práticas) realizados durante
todo o último ano, estimulando que todos tenham sucesso na condução de seu OSB,
alcançando visibilidade e conquistando credibilidade da comunidade local e nacional.
Durante o 10º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais (ENOS), realizado no dia
25 de agosto no Centro de Eventos da FIEP, houve debates com a apresentação dos
inscritos, divididos nos temas: Monitoramento de obras; Monitoramento de poder
legislativo, leis e compliance; Melhoria em editais, acompanhamento de entregas; e
Monitoramento de merenda e saúde, educação fiscal e voluntariado.
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Foram inscritas 31 boas práticas em vídeos, disponíveis no YouTube
(bit.ly/bpOSB2019). As 3 produções com mais “likes” foram premiadas no último dia do
3º Congresso Pacto Pelo Brasil, 28/09. Com mais de 7mil visualizações e 1,5mil
curtidas, a boa prática vencedora foi “Foco na Obra”, do OSB–Foz do Iguaçu. O 2º lugar
ficou com o OSB–Florianópolis, com o vídeo “Projeto Fazer” e o 3º lugar ficou com a
boa prática “Compliance”, do OSB–Sete Lagoas.
Foz do Iguaçu – PR | FOCO NA OBRA: O OSB criou um grupo de trabalho, focado nas
obras públicas, para avaliar editais lançados pela prefeitura, desde a publicação, para
identificar possíveis direcionamentos, sobrepreço e exigências técnicas, até a entrega
de serviços, com inspeções técnicas realizadas por engenheiros voluntários em visitas
periódicas no local das obras.
Florianópolis – SC | Projeto Fazer: Conscientização de alunos de 11 a 14 anos sobre o
papel de cada um como cidadão, trazendo conceitos sobre valores e moral. Uso de
teatro, revista em quadrinhos e abordagem em sala de aula para temas como
arrecadação de impostos, pirataria, corrupção e cidadania.
Sete Lagoas – MG | COMPLIANCE: Proposta do observatório sugeriu compliance
público como forma de cultura de prevenção permanente e aperfeiçoamento de
licitações no município. Fornecido para a prefeitura local e todos os órgãos públicos
municipais, expectativa é gerar mais economia em recursos públicos.

ESCOLA DA CIDADANIA
No período ficaram disponíveis, por meio da Escola da Cidadania, dois cursos online:
“Como implantar um programa de compliance na sua empresa” e “Análise de Riscos:
Metodologia e Casos Práticos”.
Ambos os cursos foram idealizados em parceria com a especialista em compliance,
Letícia Sugai, possuem de 4 a 5 horas de duração e dispõem de material exclusivo e
detalhado sobre o tema.
A iniciativa da Escola da Cidadania é voltada para o público em geral, com foco nos
empresários e executivos de pequenos ou grandes negócios, funcionários e gestores
públicos ou da iniciativa privada, integrantes de observatórios sociais, cidadãos e
estudantes interessados em aprimorar o conhecimento.

É DA SUA CONTA
Parceiro do OSB, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná criou o programa É da
Sua Conta que reúne iniciativas cujo objetivo é fortalecer o controle social e estimular
a cultura da participação cidadã, como capacitações, eventos e projetos interativos
voltados para públicos variados, desde jovens até grupos organizados. Com duração
prevista até 2020, o programa dará início às suas ações no segundo semestre deste
ano. Todas elas estão alinhadas aos objetivos previstos no Plano Estratégico 2017Página 6 de 16

2021 do TCE e buscam seguir a visão ali estabelecida: aproximar a instituição da
sociedade, apresentando resultados que a beneficiem. Entre as iniciativas, se
destacam o Fórum de Controle Social e a Capacitação dos Conselhos Municipais e
Observatórios Sociais, com atividades voltadas para voluntários de OSBs, integrantes
de conselhos municipais, professores e estudantes universitários, além de cidadãos
interessados no tema do controle social sobre a administração pública.

INTEGRIDADE SEMPRE VALE A PENA
Lançado pela parceira do OSB e especialista em compliance, Letícia Sugai, o
movimento Integridade Sempre Vale a Pena tem o objetivo de trazer a integridade para
o dia a dia das pessoas, desde as pequenas até as grandes atitudes. A mensagem de
integridade visa construir um Brasil Área Livre de Corrupção, começando por cidadãos.
Letícia Sugai, um dos maiores nomes de Compliance no Paraná (Veritaz e IPACOM)
destinará toda a arrecadação da venda de camisetas do movimento para o
Observatório Social do Brasil. Este gesto ajuda o OSB a continuar com o trabalho de
prevenção às pequenas e grandes corrupções.

2. Disseminação da metodologia e ampliação do Sistema OSB
NOVAS UNIDADES – OSBs LOCAIS:
No último quadrimestre 3 novas unidades foram criadas e filiadas ao OSB:
SC: Jaraguá do Sul
SP: Araçatuba e Matão
3. Eventos
No período, a ação de maior destaque realizada pelo OSB foi a 3ª edição do Congresso
Pacto Pelo Brasil entre os dias 26 e 28 de agosto em Curitiba.
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A participação da sociedade na prevenção e no enfrentamento à corrupção foi o
discurso mais protagonizado no 3º Congresso Pacto Pelo Brasil. Com o tema “Práticas
Honestas na Relação Público-Privada”, o evento ocorreu no Centro de Eventos do
Sistema FIEP.
Essa edição reuniu representantes de mais de 100 Observatórios Sociais, cuja rede já
abrange 150 municípios em 17 estados brasileiros, além de inúmeras lideranças
nacionais, especialistas no combate a corrupção e autoridades, sobretudo dos órgãos
oficiais de controle, resultando em representação de todos os 26 estados brasileiros e
o Distrito Federal.
Considerando as transmissões ao vivo, pelo canal do Youtube do OSB e Facebook,
mais de 10 mil pessoas prestigiaram o evento que contou com 66 palestrantes, 8
painéis temáticos, 2 palestras magnas e 15 workshops, dos quais alguns deverão
compor o catálogo de cursos da Escola da Cidadania do OSB. Além disso, atividades
paralelas aconteceram durante os 3 dias de Congresso com estandes, exposição de
fotos e a “Feira da Cidadania” com mostra das boas práticas do Sistema OSB.
Cada dia foi dedicado a um assunto. Dia 26 foi o “Dia da Gestão Pública”, 27, o “Dia da
Integridade” e 28, o “Dia da Tecnologia”. Com abertura emocionante, os participantes
cantaram o Hino Nacional levantando cartazes com as cores da bandeira e
acompanhados pelo coral Curitiba Mens, da Igreja Adventista Central de Curitiba. A
cerimônia do 3° Congresso Pacto pelo Brasil contou com a presença de autoridades e
palestra magna “Perspectivas no Enfrentamento à Corrupção no Brasil”, com o Dr. João
Pedro Gebran Neto, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Um dos principais eventos paralelos foi o relançamento do livro “Carreiras Típicas de
Estado – Desafios e Avanços na Prevenção e no Combate à Corrupção“, organizado
pela Procuradora da Fazenda Nacional, Dra. Regina Hirosi. Durante o evento, a página
do Observatório Social do Brasil no facebook chegou às 20 mil curtidas.
Nos três dias as refeições foram servidas no local do evento e foram preparadas pelo
Instituto Gastronomia Humanitária (IGH). Nesta iniciativa os cozinheiros utilizam
alimentos, doados por supermercados, cooperativas e centrais de abastecimento, que
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seriam descartados por estarem com a validade vencendo, fora do padrão de
comercialização e por excesso de armazenamento. O pagamento pelas refeições foi
no sistema “Pague o Quanto Acha que Vale” e o valor arrecadado será usado para a
montagem de uma cozinha especial do IGH.
Além disso, durante o evento, o instituto contou com a ajuda de alunos do curso de
Gastronomia e Nutrição das Faculdades Uniopet e Unicesumar e integrantes do
Exército Brasileiro. Eles participaram de um curso de garçons e, no último dia de evento,
foram homenageados e concluíram a formação no curso com recebimento do diploma.
No dia da integridade o destaque foi o painel “Grandes empresas mudando a história
pela integridade”, reunindo representantes da Petrobrás e J&F Investimentos,
envolvidas em corrupção e que foram investigadas em operações como a Lava-Jato.
Os representantes mostraram como o investimento em compliance têm se intensificado
nessas organizações a fim de prevenir novos desvios de conduta e corrupção.
No dia 28 de agosto é comemorado o dia nacional do voluntariado, data em que
também é celebrado o aniversário de constituição do OSB, que em 2019 completou 11
anos. Uma emotiva homenagem foi prestada à equipe do OSB e a todos os voluntários
e colaboradores que estavam trabalhando no evento.
Para encerrar, a palestra magna foi “Organizações com propósito”, com o líder
inspirador João Paulo Pacífico. O fundador do Grupo Gaia buscou, com a sua palestra,
deixar os participantes felizes e com esperança, porém reflexivos. “A ideia foi fazer com
que as pessoas repensem muito da forma como a gente vive hoje e se comporta na
nossa vida e especialmente no nosso trabalho”.
Para a sua concretização, o evento contou ainda com o envolvimento de instituições
que acreditam na atuação do Sistema OSB. Com correalizadores como: UN Global
Compact – Cities Programme Brazil Regional Office, Agência CIFAL – Curitiba e a Rede
Brasil do Pacto Global da ONU; além dos importantes parceiros, como: Sistema FIEP,
JBS, J&F Investimentos, MicroPower Global, Associação Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil (ANABB), Bolsa Brasileira de Mercadorias, Sancor Seguros, Hellograf
e SIGEP, e o apoio institucional do Sebrae e estratégico do iCities, Instituto
Gastronomia humanitária e Instituto Joanir Zonta (Condor).
Os painéis e palestras do 3º Congresso Pacto Pelo Brasil podem ser acessados no
canal do Youtube do OSB (youtube.com/osdobrasil).

4. Outras ações e informações
PREMIAÇÃO INTERNACIONAL
Em 03 de julho o OSB recebeu uma premiação durante o LATAM Smart City Awards
2019 – evento realizado entre os dias 02 e 04 de julho, em Puebla, no México. A
conquista foi na categoria Igualdade e sociedade colaborativa e a advogada e
historiadora social,
membro do Conselho Superior, Tatiana Quintela Bastos,
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representou o Sistema OSB na cerimônia.
O OSB superou iniciativas da Guatemala e
um projeto de Política de Transporte
Público Inclusivo e Sustentável da
República do Equador. Segundo a
organização do evento, no total foram 76
iniciativas candidatas incluindo, além da
categoria em que o OSB venceu, as
categorias Transformação digital e
Desenvolvimento urbano, sustentabilidade
e mobilidade; e Smart LATAM.

PREMIAÇÃO NACIONAL
O idealizador, criador e primeiro presidente do OSB, Eduardo José Daibert de Araujo
foi laureado no 1º Prêmio Compliance Across Americas na categoria “atuação
voluntária frente a projetos e iniciativas de disseminação da cultura da integridade”. O
prêmio foi realizado pela Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação
(ESENI), Instituto ARC, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE) com
patrocínio da Kroll. A Iniciativa integrou a programação do segundo dia do IV Congresso
Integra II Compliance Across Americas – o maior congresso de compliance do Brasil e
das Américas – realizado pela Eseni entre os dias 05 e 07 de setembro, em São Paulo.
O prêmio é um reconhecimento a pessoas que, através de sua atuação profissional ou
voluntária, contribuíram para o desenvolvimento comportamental da ética e Compliance
na sociedade atual. A proposta é fomentar, ainda mais, o valor do compliance dentro
do discurso das empresas, mostrando que iniciativas eficientes e eficazes são
reconhecidas pelo mercado, e precisam de destaque.
Um dos prêmios também foi entregue à parceira do OSB e diretora do Instituto
Paranaense de Compliance (Ipacom), Letícia Sugai ajudou na construção do programa
de integridade do OSB e iniciou o movimento Integridade Sempre Vale a Pena.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Manutenção do COAF no Ministério da Justiça
O OSB defendeu a permanência do Coaf no Ministério da Justiça e Segurança Pública
e conclamou, no começo de maio, a população a pressionar o presidente da câmara
dos deputados e os demais parlamentares para que votassem pela manutenção no
Ministério da Justiça, a fim de garantir melhor eficiência do trabalho realizado.
Campanha contra o aumento do Fundo Parlamentar
Durante a programação do dia 27 de agosto do 3º Congresso
Pacto Pelo Brasil, o OSB promoveu um ato coletivo repudiando
a possibilidade da votação favorável e conclamando pressão
aos congressistas pedindo a não aprovação da proposta.

3º QUADRIMESTRE – OUTUBRO A DEZEMBRO
1. Projetos, Programas e Parcerias
ESCOLA DA CIDADANIA
Além dos cursos online: “Como implantar um programa de compliance na sua empresa”
e “Análise de Riscos: Metodologia e Casos Práticos”, a Escola da Cidadania lançou em
setembro um novo tema: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
A iniciativa da Escola da Cidadania é voltada para o público em geral, com foco nos
empresários e executivos de pequenos ou grandes negócios, funcionários e gestores
públicos ou da iniciativa privada, integrantes de observatórios sociais, cidadãos e
estudantes interessados em aprimorar o conhecimento.
Além dos cursos para público externo, inclusive no universo de temas sobre licitações
e contratos públicos, a Escola da Cidadania também oferece capacitação completa
para todos os observadores sociais, gratuitamente, desde os primeiros passos para
constituição de um OSB local até a metodologia nos diversos programas de trabalho e
no uso das ferramentas tecnológicas.

CURSO SERVIDOR INOVADOR
Pensando em evoluir sempre, a Escola da Cidadania do OSB firmou uma parceria muito
especial com o Prof. Cristiano Ferri, servidor e gestor público há 26 anos, palestrante,
com várias formações e grande experiência na área de inovação na área pública. Tal
parceria oportunizou reabertura do curso Servidor Inovador, especialmente para
oportunizar a capacitação de mais servidores que buscam um diferencial no mercado.
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O curso é resultado de anos de aplicação prática de aprendizados em gestão de
inovação no serviço público e serve para o servidor e o gestor público que quer ser
bem-sucedido em sua carreira, quer ter mais autonomia, ser valorizado e encontrar
oportunidades.

WORKSHOP DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO PARA O GRUPO
TEMÁTICO ANTICORRUPÇÃO DO PACTO GLOBAL DA ONU, REDE BRASIL
Em setembro foi realizado no auditório do Campus da Indústria do Sistema FIEP o
Workshop de Avaliação de Riscos de Corrupção para o GT Anticorrupção do Pacto
Global da ONU, Rede Brasil.
O treinamento teve como objetivo capacitar profissionais da área para aplicação do
Guia de Avaliação de Risco de Corrupção, foi promovido pela Rede Brasil do Pacto
Global e a Deloitte Brasil – Auditoria e Consultoria Empresarial, com o apoio do Sistema
Fiep e do Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes para América
Latina (Cifal) Curitiba, e contou com a participação da diretora executiva do
Observatório Social do Brasil (OSB), Roni Enara, no painel Experiências práticas e
inovadoras na implantação de programas de Compliance e no combate à corrupção no
Brasil.
Rodrigo Zani Soares, Gerente de Riscos e Compliance do Sistema Fiep, mediou o
painel com fala da diretora executiva do OSB, o qual também contou com a participação
de Priscila Jacober Pasqualin, do Grupo Boticário; Maria Fernanda Virmond Peixoto e
Selma Azevedo, do Grupo Positivo; e Rafael Castro, professor das Faculdades da
Indústria.

PROGRAMA INTERNACIONAL: TRANSPARÊNCIA E BOA GOVERNANÇA –
PLANOS DE INTEGRIDADE ESTADUAIS
Representantes do OSB participaram de uma capacitação em Copenhague, na
Dinamarca, parte de um programa da Transparência Internacional, entidade de controle
social presente em 110 países.
Sete estados brasileiros, entre eles o Paraná, foram escolhidos para participar do
projeto de prevenção à corrupção com apoio do Ministério de Relações Exteriores da
Dinamarca e do Fundo de Apoio a Iniciativas Locais do Canadá. Representantes de
Assembleias Legislativas, Ministério Público e Tribunal de Contas Estaduais, Setor
Privado e entidades da sociedade civil participaram do treinamento.
Durante o treinamento de duas semanas na Dinamarca, país considerado pela
Transparência Internacional como um dos menos corruptos da atualidade, os
participantes puderam conhecer instituições governamentais dinamarquesas e assistir
a aulas sobre vários assuntos ligados ao combate à corrupção, incluindo Governo
Aberto, transparência e desburocratização.
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Como sequência ao treinamento e parte do programa, os participantes irão, em 2020,
em conjunto, elaborar Planos de Integridade Estaduais, com base na metodologia
aprendida, com apoio e supervisão da Transparência Internacional.

2. Disseminação da metodologia e ampliação do Sistema OSB
NOVAS UNIDADES – OSBs LOCAIS:
No último quadrimestre 4 novas unidades foram criadas e filiadas ao OSB:
MG: Três Pontas
PE: Recife
PR: Jandaia do Sul
SC: Forquilhinha
3. Eventos
1º FÓRUM DE COMPLIANCE NO LEGISLATIVO
Em outubro o presidente do OSB, Sr. Ney Ribas, participou do 1º Fórum de Compliance
no Legislativo realizado pela Secretaria da Transparência da Câmara dos Deputados,
em parceria com a Associação Nacional de Compliance (ANACO).
Mecanismos para fortalecer valores éticos e instâncias de integridade no combate à
corrupção, governança e gerenciamento de riscos no poder público foram os principais
temas discutidos no evento na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.
Parlamentares, juristas especialistas, representantes de órgãos de controle social,
escritórios especializados em Compliance e profissionais da área participaram de
painéis e mesas redondas que trataram temas como: Conformidade para um Brasil
mais próspero, Compliance e Combate à Corrupção, Investigação Preliminar e
Operações para o Combate à Corrupção, Pilares para a Excelência na Governança e
Programa de Integridade como Exigência para Contratação na esfera Pública.
O presidente do OSB mediou o painel ” Compliance e Combate à Corrupção”, integrado
pelo Senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP); Mariana Cruz Montenegro,
Subcorregedora de Planejamento Correicional Substituta da Advocacia Geral da União
(AGU); Vânia Lúcia Vieira, Procuradora-Chefe da Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP); Francisco Leite de Oliveira (Chico Leite), Procurador de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e Antônio Fonseca,
Subprocurador-Geral da República, Membro da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal.
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DIA 09 DE DEZEMBRO – CNMP
No Dia Internacional Contra a Corrupção, o presidente do Sistema OSB palestrou em
evento do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, falando sobre o
propósito e os resultados dos mais de 3.500 voluntários que integram os mais de 150
OSBs locais em todo o Brasil. Inclusive, em primeira mão, fez a divulgação da parceria
com os CORREIOS e a apresentação do Selo Pacto Pelo Brasil que havia sido lançado
horas antes.

4. Outras ações e informações
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O presidente do OSB participou, em outubro, da cerimônia de constituição do Conselho
Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. O Conselho foi criado
pelo Deputado Rodrigo Maia, em junho, e é composto por cinco parlamentes federais,
além de dois servidores e três representantes da sociedade. O conselho é presidido
pelo Deputado Damião Feliciano.
Ney Ribas foi designado como um dos representantes da sociedade civil juntamente
com Heron Cid, presidente da Associação das Mídias Digitais, e a coordenadora do
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Vicentini Mielli.
O intuito é propor o estabelecimento e a atualização da política de Comunicação da
Câmara, opinar sobre a linha editorial de produção, programação e projetos da
Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria de Participação e Mídias Digitais, e
zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na linha editorial
dos veículos de comunicação da Câmara.
Para Ney Ribas, a nomeação é uma conquista para o Sistema OSB que poderá
trabalhar para levar os projetos da Câmara para uma maior amplitude na sociedade,
atuando para que o setor de comunicação esteja mais acessível ao diálogo e para que
as demandas da sociedade sejam atendidas.
SELO PACTO PELO BRASIL NOS CORREIOS
O OSB alcançou uma grande conquista, fruto de um sonho antigo, ter registrado num
selo especial dos CORREIOS a proposta do Pacto Pelo Brasil. Em 09 de dezembro foi
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assinado em evento comemorativo ao Dia Internacional Contra à Corrupção, em
Brasília, a carta de intenções de parceria e ações conjuntas entre OSB e CORREIOS,
com o lançamento do Selo e do Carimbo Pacto Pelo Brasil, conforme fotografias abaixo
e matéria no link http://blog.correios.com.br/filatelia/?p=40740

INCLUSÃO COMO MEMBRO NA REDE DE CONTROLE DO PARANÁ
Ainda entre as boas novas de 2019, temos a relatar a inclusão do Sistema OSB como
membro da Rede de Controle da Gestão Pública do Paraná. Esta organização reúne
todos os órgãos oficiais de controle, como TCU e TCE, CGU, Ministérios Públicos
Estadual e Federal, Polícia Federal entre outros. Sistema OSB já integrava as Redes
Estaduais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, passando a ser membro também
no Paraná, fator de reconhecimento e empoderamento do trabalho dos observadores
sociais, o que se estende às organizações apoiadoras e mantenedoras do Sistema
OSB em todo o Brasil.
Prestação de Contas Financeira
Em abril de 2019 o OSB realizou sua Assembleia Geral de Prestação de Contas,
apresentando ações e demonstrações financeiras do ano de 2018.

Relatório de prestação de contas apresentado em Assembleia Geral Ordinária, disponível no link
http://osbrasil.org.br/OSB_AGO_Prestacao-de-Contas-2018.pdf

Desde 2016 o OSB posta mensalmente sua prestação de contas administrativa e
financeira no portal online: http://osbrasil.org.br/pasta-administrativo-financeira.
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Considerações finais
A partir da qualificação do controle social, aliada à tecnologia e a parcerias estratégicas,
alcançaremos a eficiência da Gestão Pública e poderemos transformar o Brasil em Área
Livre de Corrupção. Por isso, aproveitamos a oportunidade para reforçar o
agradecimento de apoio recebido. As ações relatadas só foram possíveis em razão do
apoio institucional e financeiro que, além do financiamento oportunizado, empresta a
credibilidade de sua marca, fortalecendo a atuação do OSB não só no Paraná, mas em
todo o país!
Caso seja do interesse receber informações adicionais sobre qualquer ação acima
mencionada, estamos à inteira disposição.
Curitiba, 10 de janeiro de 2020.

Ney da Nóbrega Ribas
Presidente OSB
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