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O terceiro Relatório Quadrimestral de 2020 traz
informações  do período entre setembro e dezembro,

resultados de nossa atuação na coordenação do Sistema
OSB, presente hoje em 150 municípios de diversos estados
brasileiros.

Todas as ações descritas nesse relatório refletem a missão
do OSB: empoderar os cidadãos para o exercício do
controle social a fim de evitar a corrupção e o desperdício
de recursos públicos, incentivando a sociedade civil a ser
protagonista na gestão pública!

Informações adicionais e outros esclarecimentos podem ser
acessados pelos canais diretos de comunicação com o OSB:

 

osbrasil.org.br/contato
   contato@osbrasil.org.br   

SOBRE O RELATÓRIO

Boa leitura!
© OSB 2020

http://osbrasil.org.br/contato/


Além de ser responsável pela coordenação do Sistema,

o OSB é encarregado de orientar e apoiar a abertura
de novas unidades.

Oferece atendimento em grupo e personalizado e
realiza palestras de sensibilização para criação, além
de suporte em todas as etapas até a instalação das
unidades.

Mesmo durante a pandemia, tivemos dois novos OSBs
filiados no período:

São Mateus do Sul/PR
Timbó/SC

SISTEMA OSB
Ampliação
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Leia mais!

O Manifesto Brasil 5.0 tem o objetivo de consolidar os fundamentos
que habilitem o Brasil a exercer o Protagonismo na Transformação
Digital Global, juntamente com os países líderes no tema, através de
uma jornada que potencialize o ciclo virtuoso do empoderamento e
produtividade da Pessoa 5.0, competitividade do Negócio 5.0,

efetividade do Governo 5.0, o fomento da Economia 5.0, e a
construção da Sociedade 5.0 com Qualidade de Vida, Inclusão e
Sustentabilidade: Econômica, Social e Ambiental

A Escola da Cidadania recebeu o prêmio de Ferramenta E-
Digital de Educação e Capacitação Profissional e o troféu
MANIFESTO BRASIL 5.0 – E-Digital idealizado pelo Instituto
Micro Power.

Protagonista na Transformação Digital
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Reconhecimento em Premiação

http://escoladacidadania.osbrasil.org.br/
https://osbrasil.org.br/premio-escola-da-cidadania-recebe-premiacao-de-ferramenta-e-digital-de-educacao-e-capacitacao-profissional/


AÇÕES E ATIVIDADES
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1478 candidatos a vereadores e 131 candidatos às
prefeituras de 41 municípios demostraram publicamente à
sociedade brasileira a disposição em levantar a bandeira da
TRANSPARÊNCIA e apoio a políticas públicas de fomento
ao controle social, comprometendo-se com uma gestão
eficiente, bem como com o cumprimento dos princípios
constitucionais em seus mandatos.

Entre os muitos candidatos a prefeitos e vereadores nas
cidades brasileiras, 1609 postulantes para as vagas eleitorais
em 2020 se comprometeram e assinaram o TERMO DE
COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA em prol da
melhoria da gestão, do controle e do acesso a dados nas
prefeituras e câmaras municipais dos municípios brasileiros.

COMPROMISSO  COM  A  TRANSPARÊNCIA  E  O  CONTROLE  SOCIAL
Ação desenvolvida desde 2016 envolve candidatos a prefeito e vereadores nos municípios brasileiros

Não eleitos
84%

Eleitos
16%

PREFEITOS
131 assinaram o termo

23 foram eleitos
VEREADORES

1478 assinaram o termo
906 se tornaram suplentes

111 foram eleitos

Suplentes
61.3%

Não eleitos
31.2%

Efetivos
7.5%



Em um bate-papo
descontraído, com análises
reflexões e comentários, o

VOTECAST traz luz e orienta o
cidadão sobre como avaliar e
definir seu voto em período

eleitoral, bem como fomenta a
participação cidadã em favor do

controle social.
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https://osbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/10/OSB_Cartilha_Elei%C3%A7%C3%B5es2020_Vers%C3%A3oWEB.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLrwE0-AP5-C5qtcZnPRdiMwBkZnCmNB9J


Para o Observatório Social do Brasil “os
dados e números revelam uma ótima
oportunidade dos cidadãos que estão
nas cidades onde esses eleitos serão
empossados de poderem
cobrar efetivamente a
transparência na
coisa pública”,
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A partir de 2021 o Sistema OSB irá monitorar os compromissos assumidos.A partir de 2021 o Sistema OSB irá monitorar os compromissos assumidos.

Belonice Sotoriva, Presidente OSB

Confira mais detalhes dessa importante ação

https://osbrasil.org.br/resultadoseleicoes2020/


OO  11º Encontro Nacional de Observatórios Sociais11º Encontro Nacional de Observatórios Sociais  aconteceu em novo formato,aconteceu em novo formato,

totalmente digital!totalmente digital! Com foco na prevenção à corrupção, o evento reuniu especialistas, Com foco na prevenção à corrupção, o evento reuniu especialistas,

dirigentes, técnicos e voluntários do Sistema OSB para disseminar as boas práticas edirigentes, técnicos e voluntários do Sistema OSB para disseminar as boas práticas e
aperfeiçoar metodologia de atuação em favor do controle social dos gastos públicos eaperfeiçoar metodologia de atuação em favor do controle social dos gastos públicos e
da participação do cidadão nos destinos de suas cidades.da participação do cidadão nos destinos de suas cidades.

02/12 - 1º dia

03/12 - 2º dia

04/12 - 3º dia

https://youtu.be/Q26UcgvhJho
https://youtu.be/jtengZexLLM
https://youtu.be/i6Sn7YbmNCg
https://youtu.be/hDPhFHxCVWw


2 3

Totalizando 23 vídeos, o Sistema OSB
apresenta as Boas Práticas dos

observatórios locais e as ações do Sistema
OSB que contribuem com a boa gestão
dos recursos públicos nos municípios.

              Assista:

3º CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DO SISTEMA OSB
No último dia do 11º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais foram revelados os 10

finalistas e os 3 grande vencedores da 3º edição do Concurso de Boas Práticas

Veja os vídeos vencedores Veja todas as Boas Práticas dessa edição

© OSB 2020

https://youtu.be/yOkEUuNspEc
https://youtu.be/-2B_XJCSdEM
https://youtu.be/xZTdLvRj3jE
https://youtube.com/playlist?list=PLrwE0-AP5-C6D2rsOeMNuP6SIuqByXg8Z


Participações em eventosParticipações em eventos
Termos de cooperação técnicaTermos de cooperação técnica

com instituições de ensino paracom instituições de ensino para
ampliar o monitoramento cidadãoampliar o monitoramento cidadão

Apresentações para Redes deApresentações para Redes de
Controle não integrantes doControle não integrantes do

Força-Tarefa CidadãForça-Tarefa Cidadã
(RJ, ES, BA ,PI e MG)(RJ, ES, BA ,PI e MG)
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Treinamentos e reuniões do
Força-Tarefa Cidadã

5mil questionários de avaliações de portais
de transparência aplicados

Análises de licitações e contratos
para o combate ao coronavírus

© OSB 2020

Encaminhamento aos órgãos oficiais de controle

Notificações a prefeituras referente a
irregularidades identificadas

Leia mais!

https://osbrasil.org.br/forcatarefa/


Gestão 2020 – 2022

Conselho de Administração
Presidente Alexsandro Schu / Joinville
VP Administrativo-Financeiro João Alfredo C. Júnior/ Florianópolis
VP Comunicação Carlos Stegemann / Florianópolis
VP Tecnologia da Informação Jean Sandro Pedroso/ Rio do Sul
VP de Controle e Defesa Social Evandro Carlos Gevaerd / Brusque
VP de Produtos, Metodologia e Certificação Fabiano Ventura / Lages
VP Assuntos Institucionais e de Alianças Leonardo Costa / Florianópolis

Conselho Fiscal
Daniela Zimmermann Schmitt
Moacir dos Santos Vinci
Everton Luiz Macedo

NOVA DIRETORIA OSB - SANTA CATARINA

“Vamos consolidar as
ações de monitoramento
das licitações do
Executivo e Legislativo e
ampliar nossa rede para
atuar no ponto crítico – o
acompanhamento das
entregas dos produtos e
serviços contatados” 
 Alexsandro Schu

Confira o relatório da
Gestão 2019-2020

https://osbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/01/OSB-SC-Relat%C3%B3rio-Gest%C3%A3o-2019-2020.pdf


Participações OSB
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EVENTOS INTERNACIONAIS

Evento realizado pela Organização Latino-Americana e Caribenha de Instituições Superiores
de Auditoria (OLACEFS), com o objetivo de levar ao público a oportunidade do conhecimento,

agenda e o debate sobre a participação cidadã na coisa pública, assim como, ampliar a
validação de direitos através da melhor aplicação e decisão sobre os recursos públicos.

Representando por Bruno Barros do OSB Limeira, o OSB integrou o painel Experiências de
Auditorias Conjuntas entre Entidades Fiscalizadoras e Cidadãos.

Após ser premiado na edição de 2019 na categoria Igualdade e sociedade colaborativa, o OSB
foi convidado a palestrar no Congresso de 2020 com o tema Resiliência e planejamento:

vislumbrando o futuro da América Latina, realizado pela Smart City Expo World Congress e Fira
Barcelona International.

O Vice-Presidente do OSB, Ricardo Hamad, representou o Sistema OSB no painel Pandemias e
Descontentamento Social: Resolvendo a equiação para uma saída resiliente.

SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS

SEMINARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=uNk_yJvhkOw
http://smartcityexpolatam.com/


Participações OSB
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EVENTOS NACIONAIS

Semana da Conscientização
Tributária (UEM)

WEBINAR DE CONTROLE SOCIAL: Um
olhar do Gestor Público e da Sociedade

(CGE MG)

WEBINAR: Engajamento de atores não-
governamentais para monitoramento,

avaliação e controle (CASA CIVIL,
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA)

https://youtu.be/7eMNTkjNf9A
https://youtu.be/g5EniWiHXEw
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/casa-civil-debate-em-webinario-sobre-o-engajamento-de-atores-nao-governamentais-em-monitoramento-e-controle


Artigo A Importância do Compliance
nos Municípios Brasileiros por de
Bruno Sampaio Barros (OSB Limeira/SP).

Leia:

PUBLICAÇÕES

Artigo
Observatórios Sociais: Construção

Coletiva para o Coletivo
por Roberto Zardo

(OSB Florianópolis/SC).
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NOTA PÚBLICA

Nota Pública emitida pelo OSB sobre
Composição dos Conselhos dos

Tribunais de Conta

https://osbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Observato%CC%81rios-Sociais-Artigo.pdf
https://www.mpc.pr.gov.br/index.php/revista-mpc-pr/
https://osbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/11/OSB_Nota-P%C3%BAblica-sobre-TCs_Acre.pdf


CONEXÕES
INTEGRIDADE e

INICIATIVA PRIVADA

Desde o início de 2020 o OSB tem
estimulado e divulgado ações de destaque
das unidades que compõem o Sistema
OSB através do Giro OSB, além dos
programas da TV OSB, no ar desde 2015.

No terceiro quadrimestre 48 publicações
do Giro foram produzidas, somando mais
de 150 em 2020.

Todos estão disponíveis no site:

http://osbrasil.org.br/giro-osb

© OSB 2020

Idealizado com objetivo de buscar conexões entre empresas,
suas ferramentas de integridade, suas políticas de combate à
corrupção, transparência e o trabalho do Sistema OSB, foi
lançado o programa CONEXÕES, um bate-papo descontraído e
inspirador!

Confira o primeiro episódio:

https://youtu.be/gJGDpK_ags0
http://osbrasil.org.br/giro-osb/


O Sistema Observatório Social do Brasil reforça sua
posição de sempre estar a postos quando o assunto
é PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO e por meio da
campanha PREVINA, COMBATA, DENUNCIE vem
lembrar que este tema deve estar na pauta de todo
cidadão!

O Observatório Social do Brasil pretende sempre
lembrar a sociedade de que não podemos
descansar enquanto o Brasil não se tornar um país
Área Livre de Corrupção!

Por meio do Controle Social, a participação do
cidadão nos destinos da coisa pública é o caminho
para estancarmos essa ferida que nos sangra há
séculos. O cidadão consciente e que fica de olho nas
contas públicas eleva a segurança da melhor
aplicação dos recursos públicos e pode evitar o
desvio das verbas oriundas dos impostos que todos
pagamos, resultando na melhor qualidade de vida
de toda população.
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https://www.youtube.com/watch?v=tiauZfKuxqM&list=PLrwE0-AP5-C7YnNuOPUtvhGohMnngK0wA
https://www.youtube.com/watch?v=tiauZfKuxqM&list=PLrwE0-AP5-C7YnNuOPUtvhGohMnngK0wA


Mensalmente o OSB disponibiliza
relatório financeiro no site. 

Acesse:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
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http://osbrasil.org.br/pasta-administrativo-financeira/


Ronaldo Dias

Vice-Presidente para Assuntos

Administrativo-Financeiro

Jean Pedroso

Vice-Presidente para Assuntos

de Comunicação

Belonice Sotoriva

Presidente do Conselho de

Administração

Francisco Soelt

Vice-Presidente para Assuntos

de Tecnologia da Informação

Ricardo Hamad

Vice-Presidente para Assuntos

de Controle e Defesa Social

Tatiana Bastos

Vice-Presidente para Assuntos

Institucionais e de Alianças

Glauber Recco

Vice-Presidente para Assuntos de

Produtos, Metodologia e Certificação

NOSSOS CONSELHOS
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Conselho Fiscal: 
Expedito Pereira

Luiz Antonio Brandalise

Luis Fernando Costa

Conselho Superior:
Raul Groppo

Fábio Coqueiro

Fábio Lima

Flávio Dondoni

Flávio Viana

Gerson Musial

Jorge Lobe
Leonor de Souza

Marcelo Vendrame

Marcio Bocchio

Maria Helena de Carvalho

Patrícia Castro

Roberto Zardo

Rosana Ribeiro

Silvia Grewe

Membros Natos
Ater Cristófoli

Eduardo Araújo

Ney Ribas



Letícia Cardoso

Assessora Executiva e Compliance

Felipe Alves

Assessor de Comunicação

Roni Enara

Diretora Executiva

Kenia Dorl

Desenvolvimento de Negócios

Cristina Marcondes

Serviço de Atendimento ao Observador

Mateus Porfirio

Assessor de TIC

Eliz Sampaio

Designer

Eduardo Archer

Assessor de TI

NOSSA EQUIPE
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NOSSOS MANTENEDORES
Cessão de tecnologia e espaço

Apoio Financeiro
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https://rcc.com.br/
https://micropowerglobal.com/
https://www.bbmnet.com.br/
http://www.sicoobunicoob.com.br/
https://site.faciap.org.br/faciap/home
http://proeestagios.com.br/
http://www.proe.org.br/


Rua Heitor Stockler de França, 356 - Centro Cívico

Curitiba/PR CEP 80030-030

41 3307-7058

FACEBOOK TWITTERINSTAGRAMWEBSITE YOUTUBE LINKEDIN

https://twitter.com/osbrasil
https://www.facebook.com/OSdoBrasil?fref=ts
http://instagram.com/osdobrasil
http://osbrasil.org.br/
http://youtube.com/osdobrasil
https://br.linkedin.com/company/osbrasil


https://osbrasil.org.br/2020fimdeano/

