
1ª Prestação de Contas

Venha participar do Observatório Social e contribuir para que
Pindamonhangaba seja área livre de corrupção! 

O Observatório Social do Brasil Pindamonhangaba nasceu do desejo de um 
grupo de pessoas que querem efetivamente contribuir para uma cidade mais 

próspera, desenvolvida e, sobretudo livre de corrupção. 

Seja 
um voluntário! Como todo trabalho feito pelo Observatório Social é voluntário, a contribuição de mantenedores é de extrema importância 

para que novas ações sejam realizadas. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir por meio do pagamento de boleto 
bancário. O processo é bem transparente e o Observatório Social faz prestação de contas quadrimestrais com participação 
da população. Confira nossos mantenedores: 

Mantenedores

VOTO CONSCIENTE: 
Um dos focos das 70 medidas é o voto 
consciente, pois a principal arma dos 
brasileiros contra a corrupção é o voto. Vamos 
eleger um Congresso plural, que represente 
nossa diversidade e que seja formado por 
candidatos com: 

ü passado limpo 
ü compromisso com a democracia 
ü endosso às Novas Medidas contra a 

Corrupção- 900 PARTICIPANTES ATIVOS NA CONSULTA ONLINE

www.unidoscontraacorrupcao.org.br

Novas medidas contra a corrupção 

- 373 INSTITUIÇÕES CONSULTADAS

As novas medidas contra a corrupção surgem a partir da compilação de 
melhores práticas nacionais e internacionais e da colaboração de vários 
setores da sociedade brasileira. O novo pacote contra a corrupção se 
resume em 70 medidas dividas em 12 blocos. Para conhecer e se 
inscrever acesse: 

- 200 ESPECIALISTAS, REDATORES E REVISORES
As novas medidas em números:  

Propaganda Resolução Gráfica



entrevistas rádio e TV 

Participamos do 1º Congresso 
Pacto pelo Brasil em Curitiba e do 
8º ENOS e no Congresso 
SUDESTE

Abril a outubro /2017 - 
Reuniões quinzenais - mais 
voluntários conhecendo o OSB - 
Contato e convites a diversas 
entidades locais representativas 
para participar - criação da 
Comissão de Constituição do 
OSBrasil - Pindamonhangaba - 
preparando minuta do Estatuto - 

08nov/2017 - palestra com 
Ney Ribas - presidente do 
Observatório Brasil - com 
participação de 120 pessoas

Nov/2017 a jan/2018 - reuniões 
semanais - convidando voluntários 
para os conselhos e também entidades 
locais representativas - Estudando 
Estatuto e Código de Conduta

Novembro/2017 - Reunião na ACIP - 
Liberação da sala para sede do 
Observatório

Março/2017 - 1ª 
Reunião Burity - 
apresentação do que é 
o OSBrasil - 30 
convidados

O OS atua no monitoramento das licitações municipais e da produção legislativa, assim como na 
inserção de empresas locais nas compras públicas, construção dos Indicadores da Gestão Pública e em 
ações de educação para a cidadania.
O objetivo com a criação de um Observatório Social em Pindamonhangaba é contribuir para o 
fortalecimento do controle social e disseminação da cultura da cidadania em favor de um país “Área 
Livre de Corrupção”. Todos os membros do Observatório Social são voluntários. Nossas reuniões 
acontecem todas às quintas-feiras, das 17h30 às 18h50, na nossa sede, que fica no prédio da 
Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - ACIP. Nesses encontros planejamos as ações a 
serem realizadas no município. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ser um associado contribuindo 
financeiramente, com doações de equipamentos ou, ainda,  dedicando seu tempo às ações realizadas.

Democráticos e apartidários, os Observatórios Sociais – OS estão presentes em mais de 134 cidades de 
16 estados brasileiros e já conseguiram, nos últimos 4 anos, pela atuação de mais de 3.500 voluntários, 
uma economia estimada em R$ 3 bilhões nas compras públicas.

Quem somos?

Entre em contato com o Observatório
e saiba como participar.  
Participe e seja um voluntário!
Entre em contato: 
Maria Helena (12) 99782-0269
Mara (12) 99744-6128 

Jul/2018 -  
entrega da 
documentação que 
culminou com a 
homologação do 
OSBrasil - 
Pindamonhangaba 
- Assinatura dos 
Termos de 
Mantenedores

Ago/2018 - Reunião de 
Diretoria da ACIP - 
Participação no 2º Congresso 
Pacto pelo Brasil  em 
Curitiba

Set/2018 - Apresentação do 
primeiro Relatório Quadrimestral e 
Divulgação das Novas Medidas 
Contra Corrupção

Janeiro a 
Julho/2018 -
Entrevistas de 
divulgação do 
OSBrasil - 
Pinda em 
várias mídias 

Jan/2018 - assembleia de 
constituição 

- Liliane Isabel Lopes - Voluntária
- Hernani Borges de Carvalho – Voluntário
- Celso Augusto Bononcini Santos Machado – Voluntário

- Sílvio Caceres – Vice-Presidente p/ Assuntos de Gestão Adm. e 
Financeira 
- José Luiz de Carvalho – Vice-Presidente p/ A. Institucionais e 
Sustentabilidade
- Oswaldo de Oliveira – Vice-Presidente p/ A. de Voluntariado e 
Capacitação

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

- Guilherme Rennó de Azeredo Freitas – Vice-Presidente p/ A. de 
Controle Social e Metodologia
- Mara Cristina Bolson Lopes – Vice-Presidente p/ A. de Cidadania 
Fiscal, Comunic. e Indicadores

- Maria Helena Simões de Carvalho – Presidente do Conselho 
Administrativo

- Flávia Tavares Santos de Macedo – Coordenadora Voluntária

- Giovanni Nicoletti – Voluntário
- Maura Lídia Ferreira do Vale – Voluntária

- Tatsuo Togoro – Voluntário
- Francisco Nelson Mascarenhas e Silva – Voluntário

- Elisabete Aparecida dos Santos - Voluntária
- Luiz Ricardo – Voluntário

- Adriana Sacioto Marcantonio - Voluntária

- Lúcia Helena dos Santos – Voluntária

- Ana Maria Rita Gomes - Voluntária

- Maria de Lurdes Corso Bolson 
- Douglas Torres Louza 

- José Roberto Azevedo Homem de Mello - Voluntário

Membros Efetivos:

- Laureano Guerreiro Bogado
Suplentes:

- Wilke Martins Parra – Voluntário

CONSELHO FISCAL:

- Paulo de Souza Aleixo Junior – Voluntário

Membros:

- José Joir Zinoni Guirado – Presidente do Conselho Consultivo 

- João Bosco Andrade Pereira – Membro do Conselho 
Consultivo

CONSELHO CONSULTIVO:

- Maria José Mendes – Vice-Presidente do Conselho Consultivo 

- Felipe Adriano Gomes - Membro do Conselho Consultivo 

- Acília Aparecida Cesar Lourenço - Membro do Conselho 
Consultivo 

- Valdecir Teodoro 
- José Renato Couppê Schmidt 

- Marcel Afonso Barbosa Moreira - Membro do Conselho 
Consultivo

Janeiro a Julho /2018 - 
reuniões semanais com 
média de participação de 11 
voluntários já em nossa sala 
na ACIP - Reunião com 
Prefeito para apresentar o 
OSB - Participação em 
vários cursos de 
capacitação ministrados 
pelo OSBrasil - Visita ao 
Observatório de Taubaté


