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O que é um Observatório Social?

É um espaço democrático e apartidário, de controle social, sem fins
lucrativos, que tem como objetivo contribuir para com a melhoria da gestão pública,
atuando em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.

Atualmente, a Rede conta com 100 Observatórios distribuídos por 19 Estados
brasileiros. E coordenados pelo Observatório Social do Brasil, que tem sede em
Curitiba – PR.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Observatório Social de Mandaguari - ADAMA

Mandaguari - PR

O Observatório Social de Mandaguari – ADAMA foi criado em 25 de fevereiro de 2005.
Obteve seu Título de Utilidade Pública Municipal em 27 de fevereiro de 2010, através da Lei
Municipal nº 1.688/2010.
A entidade conta com parceiros de suma importância, principalmente no que tange à
necessidade de conscientização da população sobre seus direitos e deveres para com a Gestão
Pública.

Estrutura da equipe
O OS de Mandaguari – ADAMA conta com o trabalho de:
-Um funcionário, duas estagiárias, todos acadêmicos de Direito.
-Cinco membros do Conselho de Administração.
- Seis membros do Conselho Fiscal.
-Um Procurador Jurídico.
- Um Contador.
-Demais associados.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Parcerias
O Observatório Social de Mandaguari – ADAMA tem como principais parceiros:
Rotary Club Mandaguari-Família
Rotary Club de Mandaguari
Elos Clube de Mandaguari
Lions Club de Mandaguari
Assoc. de Senhoras de Rotarianos
Loja Maçônica Estrela do Norte II
Loja Maçônica Mandaguari
Instituto Sicoob
Banco do Brasil
Assoc. Atlet. Banco do Brasil
Sicredi
Rádio e Portal Agora FM
Mandaguari Online
Gazeta Regional
Paróquia Bom Pastor
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Escola Estadual São Vicente Pallotti
Colégio Estadual José Luís Gori
Colégio São Francisco de Assis
www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Colégio Estadual Vera Cruz
CEEBJA Santa Clara
Espaço Cultural São Francisco de Assis
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Mandaguari
ARAS Vida
Conselho Municipal de Saúde
UNDEF – Fundo de Democracia das Nações Unidas
Associação dos Juízes Federais do Paraná – APAJUFE
“Artciel19”
AMARRIBO Brasil
Instituto de Fiscalização e Controle – IFC
Universidade Estadual de Maringá – UEM
Ministério Público
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Tribunal de Contas da União – PR
Controladoria Geral da União – PR
Receita Federal – Regional Maringá
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Trabalho do OS na divulgação das
licitações
Para auxiliar na participação de um número maior de fornecedores o OS
possui um sistema próprio, no qual são cadastrados fornecedores. A cada licitação, os
avisos são encaminhados diretamente aos fornecedores dos respectivos ramos de
atividades.

Com maior número de fornecedores é mais difícil a realização de conluios; há
possibilidade de maior redução de preços, dentro da qualidade corretamente descrita no
Edital.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Você sabe por que o Observatório Social deve monitorar as
licitações desde o lançamento do Edital até a entrega dos
produtos?
Alguns dos motivos, pois pode acontecer:
Agentes públicos desonestos, unidos a fornecedores desonestos:
- I – Elaboram o edital com detalhamento de especificações de tal forma que
apenas consegue participar da licitação o fornecedor que previamente fez
acordo com o gestor público.
- II – Colocam no edital preço compatível com produto “top de linha”, mas o
fornecedor, muitas vezes, entrega produtos de baixa qualidade.
- III – Registram como preço máximo valor compatível com o valor de mercado.
Entretanto, muitas vezes, no Registro de Preços, colocam no Edital quantidade
muito acima do que realmente vão necessitar. Adquire-se o que será
necessário e, por fora, entram notas fiscais, que são pagas, referentes a
produtos que o Município não recebeu.
- IV – Entregam produtos e quantidades diferentes do que foi adquirido e do
que consta na nota fiscal;
O lucro do crime é dividido entre o agente público e o fornecedor desonestos.
www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Registro de Preços: Um cheque assinado em branco e,
as vezes, uma porteira aberta para a corrupção!?

www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Contratações ocorridas no 2º Quadrimestre de 2015
Prefeitura Municipal
MODALIDADE

TOTAL

FRACASSADA

REVOGADA

DESERTA

SUSPENSA

CONCLUÍDA

ANULADA

Pregão
Presencial

57

0

1

3

5

52

0

Pregão
Eletrônico

0

0

0

0

0

0

0

Concorrência

2

0

0

0

0

2

0

Concurso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

4

0

13

0

0

0

0

13

0

84

0

1

4

5

79

0

Leilão
Dispensa
Convite
Tomada de
Preço
Inexigibilidade
TOTAL

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Redução de valores em 4 meses
MODALIDADE

VALORES MÁXIMOS
R$

VALORES LICITADOS
R$

REDUÇÃO
R$

REDUÇÃO

PARTICIPANTES

ME-EPP

Pregão
Presencial

11.400.211,95

10.062.121,45

1.338.090,50

12%

139

90

Pregão
Eletrônico

0

0

0

0

0

0

450.000,01

450.000,01

0

0

2

0

Concurso

0

0

0

0

0

0

Leilão

0

0

0

0

0

0

402.878,61

402.878,61

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1.896.065,34

1.754.117,65

141.947,69

7%

8

3

705.997,70

705.997,70

0

0

13

2

14.855.153,61

13.375.115,42

1.480.038,19

10%

170

95

Concorrência

Dispensa
Convite
Tomada de
Preço
Inexigibilidade
Total

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Algumas expressivas reduções de
preço, do quadrimestre
Pregão Presencial 33/2015
Aquisição de Pó de Café

Nº de Participantes - 4
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

%

R$ 33.000,00

R$ 22.000,00

R$ 11.000,00

33,33%

Pregão Presencial 35/2015
Aquisição de equipamentos e materiais de informática
Nº de Participantes - 16
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

%

R$ 283.200,87

R$ 184.726,62

R$ 98.474,25

34,77%

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão Presencial 58/2015
Aquisição de tintas e produtos de pintura
Nº de Participantes - 5
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

%

R$ 312.040,92

R$ 199.741,15

R$ 112.299,77

36%

Pregão Presencial 68/2015
Serviços de acabamento em material gráfico e artigos de
comunicação visual
Nº de Participantes - 5
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

%

R$ 388.133,61

R$ 227.443,64

R$ 160.689,97

41,40%

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Site do OS de Mandaguari
O Site está em
desenvolvimento, contudo,
já
possui
materiais,
informações
e
demais
questões pertinentes ao
trabalho do Observatório
Social.

www.mandaguari.osbrasil.org.br
www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Nele
(menu
“contato”),
também
é
possível realizar o cadastro
de empresas para receber os
avisos
de
licitações
pertinentes ao ramo de
atividade
de
cada
fornecedor!
12
10

Algumas Manifestações do
OS de Mandaguari
ADAMA

www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Aquisição - Papel Higiênico
1º Caso - Verificou-se, no monitoramento de materiais que já haviam sido
recebidos pela Secretaria, a falta de 03 (três) fardos (c/ 64 rolos cada = 192 rolos a
menos), perfazendo uma diferença de - R$ 172,95. (de 25 fardos, entregou-se 22)
Encaminhou-se requerimento à Secretaria, solicitando providências. As quantidades
faltantes foram complementadas.
2º Caso - O item “Papel Higiênico Cisne 4 x 30 Mts”, fardos com 4 rolos cada, foi
entregue pelo valor unitário de R$ 17,80.
O município iria pagar o valor de R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e
cinco centavos) em cada rolo de papel higiênico (sendo que o valor unitário de
mercado é de R$ 0,87), ensejando um superfaturamento de aproximadamente
410%, ou seja, onde deveria pagar R$ 87,50 nos 25 fardos de papel higiênico,
pagar-se-ia R$ 445,00 caso o Observatório não tivesse detectado a situação.

Entre o primeiro e o segundo caso, o Município estaria tendo um prejuízo de R$
530,45.
Encaminhou-se requerimento solicitando anulação do referido item.
Anulação realizada, item cancelado.
www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Cola de Bola Esportiva
Foi realizado o acompanhamento da entrega de alguns materiais esportivos,
dentre eles, o item “Pote de Cola de 1 Quilo para Handebol”, no valor de R$ 99,00 o quilo.
Verificou-se que, tanto no Edital quanto na Nota Fiscal, constam duas unidades
de “Pote de 1 quilo” (R$ 198,00)
Contudo, foram entregues, conforme Relatório de acompanhamento, duas
unidades de “Pote de Cola de 120 gramas”, pelo valor licitado, ou seja, referente ao valor
de 2 kg.
Foi encaminhado requerimento. No dia seguinte, a Secretaria contatou este
Observatório para confirmar que as quantidades haviam sido complementadas.

www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Água Sanitária
No monitoramento realizado por este Observatório, percebeu-se que o item
“Água Sanitária de no mínimo 500ml”, foi entregue a R$ 4,19, conforme Nota Fiscal.
valor excessivo
erro de descrição
Realizando pesquisa de mercado, todas as Águas Sanitárias de 1 litro estavam
abaixo de R$ 2,00, perfazendo uma média de R$ 1,80. Ou seja, meio litro custaria R$
0,90, aproximadamente.
Pretendiam pagar em 2.500 unidades, de 500ml, a R$ 4,19 = R$ 10.475,00
O correto seria: 1250 unidades, de 1 litro, a R$ 1,80 = R$ 2.250,00
Resultando em uma diferença de R$ 8.225,00

Foi encaminhado requerimento e o item foi ANULADO pelo Executivo Municipal.
Na Licitação seguinte (Pregão 90/2015) o item foi licitado da seguinte forma:
Água sanitária, 2 litros -> R$ 3,49
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Mais alguns sobrepreços:
Bisteca de Boi
Também foi constatado sobrepreço em mais três itens do Pregão
90/2015.
No que se refere às Bistecas de Boi, o OS verificou que, se licitado, o
Município teria um prejuízo de R$ 8.447,50, uma vez que a Bisteca de Boi poderia
ser licitada com um sobrepreço de 300%. O Município estava disposto a pagar o
valor de R$ 51,79 o quilo, ou seja, em 250kg de bisteca o valor seria de R$
12.947,50.
O Observatório realizou pesquisa de preço nos açougues e mercados
de Mandaguari, com documentos assinados pelas empresas que forneceram as
cotações, no qual verificou que o valor médio de mercado era de R$ 18,00 o quilo,
o que totalizava R$ 4.500,00
12.947,50 – 4.500,00 = 8.447,50
O OS encaminhou requerimento ao Município, que justificou “erro
de lançamento no item”, anulando-o, posteriormente ao nosso requerimento e
antes da realização da licitação.
Obs:
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Cravo
Constatou-se que o Município estava disposto, na mesma licitação, (PP
90/2015), a pagar o valor de R$ 5,08 em cada pacote de 07 gramas de cravo.
O OS realizou pesquisa de preço, com
documentos assinados pelas empresas
que forneceram as cotações, e constatou
que o preço médio de mercado é de R$
1,50 cada pacote de 07 gramas.
Ainda, analisando uma outra licitação (merenda escolar) do Município
que iria acontecer, verificou-se que o preço do cravo nesta outra era de R$ 1,00
cada pacote de 07 gramas! Ou seja, havia um sobrepreço de 500%, visto que, a R$
1,00, o valor deveria ser R$ 80,00.
406,40 – 80,00 = 326,40 (sobrepreço/prejuízo)
Dessa forma, o OS encaminhou requerimento ao Município, sendo
que o item foi anulado.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Rodo de Limpeza
Em relação aos rodos de limpeza, (60x1,20) o Município estava disposto a
pagar o valor de R$ 23,95 em cada unidade (300 unidades), totalizando R$ 7.185,00
Realizando pesquisa de mercado o OS constatou que seu preço médio
girava em torno de R$ 8,50.
Percebendo a existência de sobrepreços, este
OS também encaminhou requerimento ao Município,
tempo no qual anularam referido item, justificando
também como erro de lançamento.

7.185,00 – 2.550,00 = 4.635,00

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Poda e Corte de Árvores – Pregão 77/2015
O OS constatou algumas divergências e irregularidades no referido Pregão.
No que se refere aos valores unitários, realizou-se comparação com o
Pregão do ano anterior, constatando várias questões que causariam prejuízo ao
Município.
No ano anterior, este Observatório já havia questionado os valores, uma
vez que estavam com indícios de sobrepreço. Contudo, o Município justificou tal
valor pela necessidade de o fornecedor disponibilizar duas equipes para a
realização do trabalho, sendo uma para a Secretaria de Obras e outra para a
Secretaria de Meio Ambiente.
Contudo, em 2015, não houve tal previsão (ou seja, a empresa somente
disponibilizaria uma equipe para o serviço) e o valor unitário se fez maior do que no
ano anterior.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Item

Pregão 31/2014

Pregão 77/2015

Execução de Poda

(Duas equipes) 101,67

(Uma Equipe) 81,00 (4m) e 114,67
(4m+)

Remoção 4m

(Duas equipes) 131,67

(Uma Equipe) 151,67

Remoção 4m - 8m

(Duas equipes) 152,33

(Uma Equipe) 196,67

Remoção 8m +

(Duas equipes) 240,00

(Uma Equipe) 261,67

Também foi constatada uma cláusula inserida no Edital e no Contrato que
permitiria total domínio da empresa vencedora sob as Ordens de Serviço.

As cláusulas estabeleciam que: “A contratada poderá exigir ordem de no
mínimo 40 serviços, exceto força maior requisitada pela COMPDEC (Coordenadoria de
Defesa Civil).”

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

21
21

Encaminhou-se requerimento ao Município, elencando que não havia
respaldo normativo algum, no presente caso, que disponibilize tal direito à
proponente, de EXIGIR ao Órgão Público um mínimo de solicitação necessária para
EXECUTAR os serviços contratatos, uma vez que o fornecedor não pode se dar ao
“luxo” de se impor perante o interesse público.
Tratava-se, portanto, de cláusula irregular, desnecessária e incabível no
referido procedimento licitatório.
Dessa forma, encaminhou-se requerimento de impugnação ao Município.
Com o auxílio do Observatório Social o Edital foi suspenso, o valor total
máximo foi diminuído em R$ 75.756,50 e a cláusula indevida foi retirada do Edital.
Valor máximo 1º Edital: 441.006,50
Valor máximo 2º Edital: 365.250,00

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Diferença de: 75.756,50
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Acompanhamentos de Entregas
Somente
Quadrimestre

de

no

2º

2015

este

Observatório, por intermédio de
seu associado Sr. João Eloy Pirolo,

realizou 276 acompanhamentos
de

entrega/liquidações

de

mercadorias na Secretaria de
Saúde, perfazendo um total de R$

483.152,35

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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O Observatório Social de Mandaguari – ADAMA vem, há mais
de três anos, se empenhando muito para que a Lei de Acesso à Informação e a
Lei de Transparência sejam realmente cumpridas no Município.
-Auxiliou na elaboração da
Regulamentação da Lei de
Acesso à Informação
no
Município.

Com esse intuito:
Realizou reuniões com o
Executivo Municipal.

- Encaminhou documentos e
requerimentos .

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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-Participou da Auditoria Social, desenvolvida
pelo TCE (PR), com apoio das Universidades
Estaduais – Projeto LAI Social.
-Encaminhou
requerimentos
ao
Ministério Público - guardião das leis,
solicitando
providências
para
o
cumprimento das mesmas, por parte dos
Órgãos Públicos municipais.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Todo esse empenho justifica-se porque, tendo todas as informações
necessárias disponibilizadas nos Portais de Transparência dos Órgãos Públicos, há a possibilidade de
se realizar o cruzamento de informações e, assim, constatar se os gastos públicos estão sendo
realizados corretamente.

Por exemplo: A soma dos valores gastos com a manutenção de cada veículo do
Município tem de ser igual, no período, com a soma dos valores pagos, através dos
processos licitatórios, pelo Município, aos fornecedores de peças e mão de obra. E o
Cidadão tem que ter o direito de fazer essa conferência.

Fornecedor

Órgão
Público

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Cidadão
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Formalização dos Termos de
Ajustamento de Conduta
Em Mandaguari, os Órgãos públicos não estavam dando a devida atenção às
solicitações do Observatório Social em relação a tudo que deveria constar no Portal
de Transparência.
Encaminhou-se requerimento ao Ministério
providências no sentido de que a lei fosse cumprida.

Público,

solicitando

Desta forma, o Ministério Público elaborou dois TACs - Termo de
Ajustamento de Conduta, através do qual o Município e a Câmara Municipal se
comprometeram a disponibilizar no Portal de Transparência todas as informações
necessárias à transparência ativa.
Os TACs se basearam em todos os requerimentos já encaminhados aos
referidos órgãos pelo Observatório. Pelo não cumprimento haverá multa de R$
1.000,00 à Prefeitura e R$ 500,00 à Câmara, por dia de atraso, além de
responsabilidades cabíveis.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Situação dos encaminhamentos ao Ministério Público
Dezembro de 2012, 19 de fevereiro de 2013 e 04 de abril de 2013: Relatórios de
suspeitas de irregularidades ocorridas na gestão do ex-Prefeito Cyllêneo Pessoa Pereira
Júnior. Assunto: Pista de Skate; Avenida dos Pioneiros; Ambulância; Previdência; Portal
de Entrada da Entrada; Parque Nossa Senhora Aparecida; Combustíveis; Molejo; etc.
Resultado: Abertura de Inquéritos Civis. Um dos itens foi objeto de Denúncia ao
Judiciário. Ação de Improbidade Administrativa em andamento. (bloqueio de bens)

30 abril de 2014: Encaminhamento de denúncia realizada por empresário de Maringá, a
este Observatório Social, sobre possível superfaturamento na contratação de empresa
pelo Município para manutenção de equipamentos na área da saúde
Resultado: Abertura de Inquérito Civil.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Situação dos encaminhamentos ao Ministério Público
30 de abril de 2015: Indícios de irregularidades em relação à contratação da empresa
de assessoria e consultoria OST Licitações, através de inexigibilidade, alegando-se
“notório saber”.
Resultado: Abertura de Inquérito Civil MPPR 0082.13.000042-3

05 de agosto de 2014: Solicitação de medidas cabíveis quanto ao descumprimento das
legislações pertinentes ao Portal de Transparência da Prefeitura, apontando as
deficientes e falhas encontradas por este Observatório Social.
Resultado: Abertura de Inquérito Civil. Formalização de TAC com o Município.
Finalizado.
17 de novembro de 2014: Encaminhamento de novas informações e documentações,
solicitando averiguações aos Portais de Transparência do Município.
Resultado: Abertura de Inquérito Civil MPPR 0082.15.000063-4. Formalização de TAC
com a Câmara Municipal.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Situação dos encaminhamentos ao Ministério Público
17 de novembro de 2014: Indícios de irregularidades, acompanhados de documentos
físicos e eletrônicos, em relação às manutenções mecânicas e elétricas realizadas na
Frota Municipal (2013-2014)
Resultado: Abertura de Inquéritos Civil.
24 de novembro de 2014: Indícios de irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde
quanto às mercadorias entregues e pagas pelo Município, em razão do monitoramento
e acompanhamento realizado por este Observatório Social
Resultado: Abertura de Inquérito Civil.

12 de fevereiro de 2015: Indícios de irregularidades na construção da Unidade Básica
de Saúde ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 659.283,28
Resultado: Abertura de Notícia de Fato.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Situação dos encaminhamentos ao Ministério Público
02 de março de 2015: Indícios de irregularidades no reajuste realizado sobre o contrato
de fornecimento de combustíveis, através do Pregão 90/2014.
Resultado: Abertura de Inquérito Civil MPPR 0082.15.000080-8.

05 de março de 2015: Complementação do Relatório de indícios de irregularidades na
manutenção da Frota Municipal (2012-2013)
Resultado: Abertura de Inquérito Civil MPPR 0082.15.000003-0.

13 de agosto de 2015: Indícios de irregularidades na aquisição, por inexigibilidade de
licitação, de mais de 1 milhão de reais em apostilhas didáticas, pelo Município de
Mandaguari.
Resultado: Abertura de Inquérito Civil.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Algumas das participações e
realizações do OS de
Mandaguari
neste quadrimestre.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari

32

Reunião de Combate à
Dengue
Nos dias 23, 24 e 25 de março de 2015 o Observatório Social de
Mandaguari em parceria com a Vigilância Sanitária do Município e vários outras
organizações, entidades e segmentos da sociedade mandaguariense, realizou,
no anfiteatro do módulo cultural, evento de conscientização com palestra e
materiais de apoio no combate à dengue, no Município.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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10 Medidas de Combate à Corrupção – Ministério Público Federal

Observatório Social de Mandaguari – ADAMA realiza coleta de
assinaturas concentrada com apoio do Ministério Público Local
e vários segmentos da sociedade civil organizada.

No dia 19 de agosto, no Plenário da
Câmara Municipal de Mandaguari
(PR),
o
Observatório
Social
realizou reunião com o intuito de
debater a respeito das melhores
formas de realizar a coleta de
assinaturas e a importância de
conscientizar
a
sociedade
mandaguariense de seu papel
cidadão.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Assim, após a referida reunião, com apoio do Ministério Público local,
e de vários segmentos da sociedade civil organizada que abraçaram a causa, realizouse coleta de assinaturas concentradas nos dias 27 a 29 de agosto de 2015, na Praça
Independência e Supermercados Cidade Canção e Camilo.

São necessárias em todo o Brasil aproximadamente 1,6 milhões de
assinaturas! Em Mandaguari foram colhidas, 3.728 assinaturas ( aproximadamente
15%), que foram encaminhadas ao Ministério Público Federal para se unirem às
demais listas de apoiamento à causa.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Palestra para criação do Observatório Social de
Faxinal
No dia 17 de junho de 2015, quarta-feira, por solicitação do
Observatório Social do Brasil, a Sra. Elza Martelli Xavier, membro do OS de
Mandaguari e do Conselho Superior do OSB proferiu palestra com intuito de passar
ao público presente e aos futuros integrantes do OS de Faxinal, a estrutura de um
Observatório Social e suas principais frentes de atuação, dando exemplo de boas
práticas da Rede de Observatórios Sociais instalados em todo o País.
O evento foi voltado para pessoas que representam vários
segmentos da comunidade, e entre os convidados se fizeram presentes trinta e um
participantes divididos entre: Membros do Ministério Público (Promotor Dr. André
Araújo); Rotary; Associação Comercial e Empresarial de Faxinal; Loja Maçônica;
OAB; Trilheiros de Faxinal; Sindicato Rural; Grêmio Estudantil; Justiça Federal;
Interact; Animalar; Imprensa regional e local e membros da sociedade civil.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Realização do Bazar com produtos
doados pela Receita Federal
O
evento
ocorreu nos dias 18 a 22 de
setembro, no salão da
Paróquia Bom Pastor , com
o
apoio
de
vários
segmentos da sociedade
civil, empresas e as
cooperativas de crédito
Sicredi e Sicoob.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Divulgação do Concurso de Redação da CGU
No dia 25 de maio de 2015, o Observatório Social de Mandaguari realizou
reunião com as Diretoras de Escolas Municipais, junto à Secretária Municipal de Educação,
no Módulo Cultural, no intuito de divulgar a realização do 7º Concurso Nacional de
Redação e Desenho da Controladoria Geral da União, solicitando e incentivando à
realização do referido Concurso pelos alunos do Município de Mandaguari.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Realização de Palestra na Faculdade local e Rotary Club
de Mandaguari – Família
No mês de maio de 2015, o Observatório realizou palestra na
FAFIMAN e nos Clubes de Rotary, informando e explicando a atuação dos OS em
Mandaguari. Abordou sobre suspeitas de irregularidades detectadas; os benefícios
alcançados pela realização do trabalho e o resultado positivo do acompanhamento
realizado através do Controle Social.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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3º Encontro Estadual (PR) dos Observatórios Sociais
O Encontro ocorreu nos dias 20 e 21 de julho, na Associação
Comercial e Industrial de Guarapuava (PR) – Acig. O OS de Mandaguari sempre se
faz presente nos Encontros Estaduais e Nacional.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Relação de Parcerias já firmadas com a
Rede OSB
- CGU - Apoio e capacitação técnica em todos os Estados onde há OS,
incluindo ações conjuntas em Concursos de Redação e outros eventos.

- TCU - Apoio; capacitação técnica e orientação para denúncias.

- MP do PR e de SC - Avaliação dos Portais de Transparência das
Prefeituras, apoio em relação a denúncias, ações conjuntas em
audiências públicas.

- TCE do PR e de SC - Abertura e orientação para denúncias; abertura de
dados e vagas em eventos de capacitação.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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- OAB do PR e de SC - Orientação jurídica em casos
específicos e mais complexos; acompanhamento das
denúncias encaminhadas aos órgãos oficiais de controle.

- CREA PR - Orientação na análise de editais e no acompanhamento
da execução de obras.
- SEBRAE - Programa Compra Paraná - Divulgação de editais de
licitação, capacitação das MPEs e Projeto Franquia Social. Os OS
receberão auditoria para certificação.
- Sindafep (Sindicato dos Auditores Fiscais Estaduais) - Apoio
financeiro a três OS que desenvolvem trabalho regionalizado.

- Sindifisco Nacional (Sind. Auditores Fiscais Federais) - Apoio
institucional, voluntário e disseminação do trabalho da Rede.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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- ANABB (Assoc. Nac. dos Funcionários do Banco do Brasil) - Apoio
financeiro a cinco OS, um em cada região do país, e apoio na divulgação das ações dos
OS para voluntários do Banco do Brasil.

- AMPCON (Assoc. dos Promotores de Contas) - Acordo de
cooperação para campanha “Conselheiro Cidadão” e
mudança da legislação sobre a nomeação de conselheiros
dos Tribunais de Contas.

CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e
PVCC (Programa de Voluntariado da Classe
Contábil) - apoio na disseminação do trabalho
da Rede, voluntariado, apoio dos CRCs aos OS,
capacitação em gestão contábil dos OS.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Mantenedores do Observatório
Social do Brasil

Patrocínio Projeto IGPs

Hino da Cidadania
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Vídeo:

Hino da Cidadania
http://www.observatoriosocialdobrasil.org.br/hino-da-cidadania-legendado-ptbr-1-22009-194810.shtml

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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osbrasil.org.br/Mandaguari
mandaguari@osbrasil.org.br
facebook.com/osmandaguari

Sinceros agradecimentos.
“Ninguém vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com
aquilo que sabe.”
Leonardo Boff
Fones: (44) 3233-0099 / (44) 3133-0028
Rua José Ribeiro Marques, nº 392
Mandaguari – PR

Observatoriosocialdobrasil.org.br
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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