OBSERVATÓRIO SOCIAL
DE PELOTAS
1º RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
GESTÃO 2013-2015, em PRORROGAÇÃO
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O OBSERVATÓRIO SOCIAL, formado por voluntários, sem fins lucrativos, constitui-se como um espaço
para o exercício da cidadania, que tem o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformam o seu direito de indignarse em atitude a favor da transparência e da qualidade da aplicação dos recursos públicos: são empresários,
profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente entregamse a causa da justiça social.

Cada cidadão pode assumir o papel de protagonista das mudanças que todos queremos ver no Brasil,
praticando e motivando outras pessoas a incorporar as boas práticas de conduta por meio de pequenas
atitudes.
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Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, o Observatório Social prima pelo trabalho
técnico, fazendo uso de uma metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, desde a
publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de modo a agir
preventivamente no controle social dos gastos públicos. Além disso, o Observatório Social atua em outras
frentes, como:

• a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhara
aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos.
• a inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios, contribuindo para geração de emprego e redução da
informalidade, bem como aumentando a concorrência e melhorando qualidade e preço nas compras públicas.
• a construção de Indicadores da Gestão Pública, com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município,
fazendo o comparativo com outras cidades de mesmo porte.
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O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PELOTAS, OSPel foi fundado em 10 de outubro de 2013, inicialmente
com sede junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Pelotas, na rua Félix da Cunha n. 776, por um
período de dois anos aproximadamente quando mudou-se para junto ao Sindicato do Contadores e Técnicos
em Contabilidade da Região de Pelotas, na rua General Argolo n. 593, ambos cedendo espaço físico em
Comodato.
Atualmente conta com aproximadamente 50 associados.
Meses antes da criação do OSPel, com o patrocínio da ANABB e a apoio da Associação Comercial de
Pelotas, foi iniciado um movimento, com realização de reuniões de sensibilização com a sociedade de Pelotas,
com a pretensão de criar um Observatório Social em Pelotas. Foi constituída uma Comissão Provisória e pouco
tempo depois estávamos com o OSPel.
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A Gestão atual está composta pelos associados:
Conselho Administrativo
PRESIDENTE: CARMEM REGINA SILVEIRA NOGUEIRA
VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: ORAIDA LAROQUE DE MEDEIROS
VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E DE ALIANÇAS: LUIZ ROBERTO DE SOUZA ÁVILA,.
VICE–PRESIDENTE PARA ASSUNTOS DE EDUCAÇÃO FISCAL: CAROLINA HELENA ENNES SCHWONKE
VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS DE CONTROLE SOCIAL: CARLOS ROMEU SOARES PENTEADO

Conselho Fiscal
TITULARES:
CLÓVIS ROBERTO SANTOS SILVA; MARCOS EDUARDO SCOBERNATTI; RENATO DA SILVA DELLA VECHIA
SUPLENTES
DEOCLÉCIO ELÁSIO MARTINS DA ROSA; MARIA MARGARETE CASTRO DA SILVA; GILCINARA GRANADA
NOREMBERG
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EQUIPE TÉCNICA

Desde a criação do OSPEL, podemos contar com uma secretária, num período de poucos meses, assim como, a
atuação de dois estagiários do Curso de Direito de duas Universidades de Pelotas, contratados para colaborar com nosso
trabalho.
Hoje contamos com o serviço de uma voluntária, três vezes por semana, em meio turno, que se disponibilizou a
reorganizar os registros, documentos e a estrutura do OSPel.
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MANTENEDORES

APOIADORES
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Desde o momento das reuniões da sensibilização com a sociedade civil organizada para a criação de um OS, a ANABB manteve papel
importante de apoio e colaboração formalizado por um Termo de Cooperação entre ANABB e OSPel, datado de 02 de maio de 2014,
comprometendo-se a repassar, a título de patrocínio o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais por um período de doze meses. Contrato
firmado e cumprido. Em 10 de dezembro de 2014, o Termo de Cooperação foi aditado e prorrogado automaticamente até 31 de dezembro de
2015, com parcelas mensais em igual valor, até esta data marcada. Sem a menor dúvida essa condição foi fundamental para a existência do
OSPel e, tomamos extremos cuidados para que essa verba tivesse sempre o melhor uso. Durante o período de existência do OSPel contamos
também com doações provindas dos membros do Conselho e alguns associados.
Tivemos a importante colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil que nos oportunizou, praticamente por dois anos, uma sede do
OSPel, situação essa que foi modificada pelo acolhimento do Observatório, junto a sede do Sindicato dos Contabilistas e Técnicos em
Contabilidade da Região de Pelotas-SINCOTECPEL, em junho de 2015. Em ambos os casos foram formalizados Contratos de Comodato, de valor
realmente significativo para o OSPel.
Contamos com o apoio do Escritório de Contabilidade Coimbra e Rezende, por meio da contadora Sra. Lair Coimbra Rezende, desde a
criação do OSPel pela escrituração contábil, disponibilizando seu trabalho e Escritório orientando o Conselho de Administração e esclarecendo
as dúvidas.
A Associação Comercial fez doação de um computador que se tornou o equipamento de trabalho dos voluntários e estagiários.
Recebemos ajuda em diárias de hotel para os eventos onde houve a participação dos dois estagiários, na cidade de Porto Alegre.
O Banco do Brasil e a OAB, doaram o mobiliário indispensável, e uma impressora. Contamos com equipamentos em empréstimo, como
um notebook de propriedade do Vice Presidente para Assuntos Institucionais e de Aliança.
A Empresa Embaixador disponibilizou passagens rodoviárias para que em alguns momentos pudéssemos nos deslocar para participação
em eventos de capacitação de associados e estagiários e em representação do OSPel.
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MISSÃO
Estimular que todo o indivíduo se torne um cidadão comprometido e exerça seus direitos na gestão dos recursos
públicos.

VISÃO
Acompanhar o desenvolvimento da administração pública, exercendo o direito de cidadão comprometido com a
justiça e controle social, construindo uma sociedade mais justa.

PRINCÍPIOS
Exercer com ética, respeito, profissionalismo e lealdade o direito de cidadão consciente, influenciando
positivamente nas Políticas Públicas, priorizando o Município de Pelotas.

VALORES
Ética; Apartidarismo; Transparência; Respeito e Lealdade;
Responsabilidade e comprometimento com a justiça social.
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NOSSOS PRIMEIROS PASSOS, NOSSA PROPOSTA INICIAL
Criados em Assembleia amplamente divulgada e após preparação prévia, iniciamos nosso trabalho, dedicando-nos as formalidades que requer uma
Instituição como O Observatório.
As tratativas para a regularidade de registro do Estatuto Social foram demasiadamente longas. Fomos passo a passo, cumprindo os trâmites para
podermos iniciar as atividades práticas do OSPel.
Acertamos reuniões semanais onde iniciamos a discussão e planejamento de ações e atitudes que deveriam nortear as ações do OSPel. Tentamos
organizar um planejamento, sendo pedido nas primeiras reuniões, que os Vices Presidentes propusessem, dentro de sua competência, planos de trabalho.
Visitamos Instituições de Ensino Superior na busca de proporcionar estágios regulares e optativos para alunos que demonstrassem interesse e
estivessem prontos a trazer benefícios as ações do OSPel, como obviamente, trazer benefícios aos alunos-estagiários.
Visitadas também algumas empresas, visando buscar apoio e patrocínio.
Contatos com o Observatório do Brasil, foram realizados para que pudéssemos receber as primeiras orientações e assim nos capacitarmos para o
intento do OSPel.
Tentamos implementar o SIM, ferramenta de grande valor que é disponibilizado pelo OS.
Visitamos autoridades para comunicar que estaríamos em atuação e pedir, se houvesse necessidade, apoio e colaboração, como por exemplo o
Representando do Ministério Público, Promotor Público.
Visitamos o local onde funciona o Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Pelotas, falando com a pessoa responsável. Na Câmara de
Vereadores, por várias vezes comparecemos, buscando informações sobre o trabalho dos vereadores, diárias, regulamentos.
Visitamos Escolas na intenção de organizar palestrar e atividades junto a professores e principalmente jovem, pela importância trabalharmos com
eles educação fiscal.
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Participamos de Programa na televisão local, onde divulgamos a criação do OSPel e dissemos sobre a importância
dos cidadãos juntarem-se a nós e, como voluntários, trabalhar em prol de uma sociedade mais justa, na TV Cidade.
Divulgamos, algumas vezes, o OSPel nos jornais de circulação na cidade, Diário Popular e Diário da Manhã, que na
maioria das vezes foram sensíveis ao nosso pedido de isentar o OSPel do custo da publicação dos edital que são
obrigatórios pelo Estatuto em momentos específicos.
Participamos de programas de rádio, anunciando eventos e buscando voluntários para que se comprometam com
nosso objetivo. Programa Treze Horas do Jornalista Clayton Rocha, Rádio Universidade, Rádio Tupanci.

Elaboramos um folder
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NOSSAS DIFICULDADES

Dificuldades realmente nos deparamos desde a criação do OSPel, são dificuldades burocráticas, de garimpar
voluntários, de conseguir estagiários, de apoio financeiro, de falta de informação, de informações equivocadas, inúmeras e
das mais simples as mais complexas. Mas uma delas é de fato difícil, conseguir voluntários que se comprometem e
dediquem-se a causa que nós acreditamos tão nobre.
Neste período (2013-2015), o OSPel enfrentou muitos obstáculos, como a necessidade da escolha e substituição dos
Vice-Presidentes para Assuntos de Educação Fiscal e para Assuntos de Controle Social que solicitaram afastamento, busca
e mudança de sede, alteração e registro do Estatuto Social, abertura do processo eleitoral no tempo regulamentar e,
esgotadas todas as prorrogações da Assembléia Geral, ouvidos o OSB e a OAB, a alternativa de estender por seis (06)
meses o tempo de gestão da Diretoria atual.
Neste momento o OSPel encontra-se em processo de reestruturação, montando o Plano Estratégico e em processo
de cativar pessoas para aumentar o quadro de sócios e voluntários, para então abrir novo processo eleitoral.
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ATUAÇÃO: AÇÕES E EVENTOS
Desde o princípio, tentamos sempre acompanhar os eventos promovidos pelo Observatório Social, tanto nos eventos Regionais como
no Nacional.
Encontros Nacionais dos Observatórios Sociais: 3º ENOS em Curitiba/PR, 12 e 13/abril/2013; 4º ENOS em Curitiba/PR, 04 a
06/novembro/ 2013; 5º ENOS em Camboriú/SC, 27 a 29/março/2014 e 6º ENOS em Brasilia/DF de 26 a 28/março/2015.
Nos fizemos presente no evento em Porto Alegre, II Encontro Regional de OS, 09/outubro/2013; III Encontro Regional de OS
29/setembro/2014; IV encontro Regional de OS em 05 e 06 /outubro/2015.
Em 2014 o OSPel participou do Seminário de Assuntos Contábeis de Pelotas, em 27/junho.
Também estávamos presentes quando foi criado o OS Porto Alegre, 2015.
Representamos o OSPel no evento em Brasilia, na Oficina de Atuação no Parlamento, em novembro de 2014. Foto abaixo.
Participamos de reunião almoço do Rotary para divulgar o OSPel.
Participamos de reunião proposta pelo Sr. Cláudio Gastal preparação e evento promovido pela Prefeitura Municipal de Pelotas e Comite
PGQP
Participamos de curso à distância, para capacitação, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria em maio de 2014
Apresentamos trabalho, palestra no Forum Social Mundial, tratando do tema Observatório Social, junto ao Aplicativo proposto pelos
empresários Juniores contratados pelo OSPel, janeiro de 2016.
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AÇOES PRATICADAS
Tentativa em buscar junto às Escolas informações sobre a merenda escolar. Foram elaborados questionários. Porém
após o trabalho preliminar e as primeiras visitas foi percebido que era necessária capacitação neste tema para então poder
efetivamente desenvolver essa questão.
Proposto o acompanhamento da Licitação de Transporte Público de Pelotas. Inicialmente fizemos algumas reuniões
e a partir das decisões tomadas fomos buscar informações e conhecimentos. Foi proposto um Colóquio trazendo
profissionais que detinham o conhecimento e a oportunidade de subsidiar os associados interessados no tema, dando
condições básicas para que pudessem acompanhar o processo licitatório. Foram convidados um juiz, um promotor e um
advogado todos com domínio do tema.
Seguimos acompanhando os tramites licitatórios e no caminho houve uma suspensão do edital, após tendo sido
vencida essa etapa. Pronunciou-se o TCE. A Prefeitura seguiu o curso previsto no Edital para o intento. Abertos os
envelopes, nos fizemos presente e acompanhamos , vendo a legalidade de todas as etapas.
Culminou com a assinatura do prefeito e das empresas vencedoras em solenidade da Prefeitura.
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Colóquio sobre Licitação do
Transporte Público em Pelotas
14/outubro/2015

Colóquio sobre Licitação do Transporte Público em Pelotas
14/outubro/2015

Colóquio sobre Licitação do Transporte Público em
Pelotas 14/outubro/2015

Licitação dos Transportes Coletivos – Abertura dos Envelopes
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Assinatura dos contratos Transporte Coletivo

Assembléia de Fundação 10/10/2013

Participantes da Assembléia de Fundação 10/10/2013

F

Participantes da Assembléia de Fundação 10/10/2013
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Visto que seria fundamental ou possuir os planos e definitivamente preparar os projetos e ações para que o OSPel
organizasse sua atuação, foram marcadas reuniões e trocados mails para que resultasse do grupo uma proposta que então
pudesse ser levada adiante, com comprometimento e viabilidade de execução.
Meses passados, confirmado cada vez mais a necessidade de voluntários e a premência de um planejamento
estratégico concreto, houve uma proposta da Presidência para que o OSPel contasse com a prestação de serviços e um
planejamento o que tornou-se realidade e formalizou-se por contrato, onde as Empresas Juniores, uma vinculada a
Faculdade de Administração e a outra vinculada ao Curso de Engenharia da Computação, colaborasse para que o
planejamento fosse elaborado e um aplicativo para celular fosse desenvolvido para que os associados pudesse, a distância,
trazer suas manifestações técnicas e oportunas ao OSPel. Notadamente a dificuldade de trazer voluntários ao OSPel
poderia ser amenizada pela utilização do aplicativo. Inicialmente foram pedidas informações e dos Vice-Presidentes,
requerido subsídios para iniciar a tratar do elementar sobre o planejamento. Sem resposta não houve a continuidade do
trabalho neste ponto. Quanto ao aplicativo, está em fase de desenvolvimento, carecendo de alguns aperfeiçoamentos
segundo as necessidades detectadas. Esse aplicativo poderá servir de exemplo em outros OS.
Com o apoio de inicialmente uma associada e posteriormente de uma voluntária, hoje estamos com o Planejamento
Estratégico em fase de discussão e aprovação, carecendo de apenas de alguns complementos e correções, porém na
formatação praticamente definitiva.
COMUNICAÇÃO
Contamos com linha de telefone e internet – (53) 3025-1168
E-mail: pelotas@osbrasil.org.br /

Facebook: Observatório Social de Pelotas
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Notícia publicada no Jornal Diário Popular para divulgar o Aplicativo, TÔ DE OLHO !
Empresa Junior Hut8
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Notícia publicada no Jornal Diário da Manhã, dia 14 de outubro de 2015, para divulgação do evento:
- COLÓQUIO SOBRE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO EM PELOTAS
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Reuniões e Assembleias

Inicialmente marcávamos reuniões semanais para tratar de assuntos da Diretoria do
OSPel. Passamos a deixar mais espaços entre as reuniões.
As Assembleias sempre foram chamadas na maneira que se faziam necessárias e
obedeciam ao previsto no Estatuto. Chamamos uma Assembleia para aprovação de contas,
outra para ocupar cargos do Conselho de Administração em vacância. Realizamos Assembleia
para alteração Estatutária e também houve Assembleia para nova gestão da Diretoria que por
falta de interessados nos cargos, deliberou por permanecer até seis meses mais, tentando
encontrar interessados com vontade e comprometimento para levar avante o Observatório.
Mantemos as Atas das Assembleias e os Estatutos registrados no Cartório de Registro
Rocha Brito, em Pelotas.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

2014

2015

Saldo Banco do Brasil
Contas a Pagar
Credores Diversos
Doações Recebidas
Despesas com Pessoal
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras

6.644,96
166,80
2.173,26
8.000,00
1.000,00
2.531,50
163,40

15.284,30
26.384,62
11.543,18
4.431,88
399,05

Sobras

4.304,90

10.979,40
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