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Quem somos?
•

OsBrasília fundado em novembro de 2013;

•

Associação civil sem fins lucrativos formada por cidadãos e entidades não
governamentais;

•

Totalmente apartidária e sem vínculo financeiro com qualquer órgão público
distrital

•

A rede de observatórios sociais está presente em mais de 130 municípios, de 18
estados;

•

A rede foi premiada pela CEPAL/ONU, em 2009 pela inovação em tecnologia
social;

Nossos objetivos
•

Contribuir para que haja maior transparência na gestão pública;

•

Fomentar o controle social dos gastos públicos;

•

Promover a cidadania ativa nas questões públicas; e

•

Incentivar a atividade de micro e pequenas empresas no Distrito Federal,
por meio da democratização das compras públicas.

Projeto: Câmara+Barata
Projeto de Lei de iniciativa popular organizado pelo Osbrasília e o IFC foi
lançado em janeiro de 2018. Propõe economia de R$ 300 milhões no
orçamento da CLDF por legislatura e ais transparência.
Prevê reduzir despesas com verba indenizatória (recursos para cobrir gastos
diversos, como locação de carros, serviço gráfico, consultorias e etc.), verba de
gabinete (contratação de servidores para o gabinete parlamentar) e
publicidade institucional.
No ano passado coletamos mais de 21.000 apoio de cidadãos.
Realizamos novas coletas de assinaturas que somaram 2500 para não deixar
duvidas sobre a vontade do cidadão em termos uma Câmara mais Barata.

Câmara+Barata: Coleta de novas
assinaturas

Núcleo de Apoio ao OSBrasília - NAOS
A UDF Centro Universitário criou curso de extensão para integrar estudantes
às atividades do OSBrasília, em parceria com a Receita Federal e o Grupo de
Educação Fiscal do DF, o NAOS-UDF, lançado em setembro, iniciou atividades
em 2019.
•

Criação de duas frentes de trabalho:

- verificar transferência de recursos financeiros para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - e seu efetivo encaminhamento às
escolas;
- Observar trabalho feito no tribunal de conta sobre alimentação escolar.

Núcleo de Observadores e Atores Sociais
- NÓS
Criação de núcleo em regiões administrativas: Parceria com o Rotary Club
Brasilia International, unindo-se ao trabalho do NRDC – Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário, com objetivo de levar educação para a pratica
da cidadania ativa e fomento de lideranças.

•

Criado na região administrativa do Itapoã;

•

Em formação na região administrativa do Gama.

SUS - NÓS TEMOS, NÓS CUIDAMOS
PARCERIA COM VÁRIAS ENTIDADES PARA:
Acompanhar a saúde pública no DF e estimular o cidadão.
•

Fomentar a participação nas Conferências sobre saúde;

•

Fomentar a participação nos conselhos de saúde;

•

Fazer controle sobre compras da Secretaria e seu estoque (Osbrasília);

Tribunais de Contas do Brasil
Lançamento oficial do Portal ObservaTC, que reúne informações sobre os tribunais
de contas brasileiros, a composição dos conselheiros e outras informações. Veja em
nosso site: https://observatc.org/.

Capacitação em cidadania – direitos básicos. Mais de 30 entidades.

Mais informações disponíveis em: frentedaeducacaoemdireitos.com.br .

Cidadãos brasileiros que transformam
indignação em atitude.

Conselho de Transparência e Controle Social
da CGDF
No 1º quadrimestre de 2019, nas reuniões do Conselho:
• OSBrasília solicitou debate sobre produções normativas da Controladoria Geral do
Distrito Federal;
• Questionamento sobre a falta de publicação do relatório de transição de Governo e da
criação do Comitê da Ficha Limpa;
• Expôs as dificuldades de acompanhar as nomeações de alto escalão – sites
desatualizados. Não disponibilização dos currículos do nomeados;
• Indagação sobre a mudança do Centro Administrativo para Taguatinga.
• Acompanhamento das ações para assegurar a Carta Compromisso assinada pelo
governador.

Divulgações na mídia
Espaço para levar à população questões e debates relevantes sobre
transparência, controle de gastos públicos e participação da sociedade.
•

Rádio CBN

- Transparência no GDF - Perspectiva Governo Ibaneis;
- Fiscalização da Saúde - Estado de emergência;
- Problemas em regionais x qualidade técnica e indicações políticas;
- Mudanças em decreto da LAI;
- Como avaliar os deputados distritais?;
- Passe Livre e transparência;
- Desvio de R$ 55 mi em administrações regionais - transparência e qualificação de
quadros;

Divulgações na mídia
- Câmara+Barata - Mandado de segurança;
- Carnaval;

- Demissão de diretor do Hospital de Brazlândia - transparência e fiscalização na
saúde;
- Mudanças nos PADs – CGDF;
- CLDF - Investimento TV Legislativa;
- Conferências regionais de saúde e conselhos de saúde no DF;
- Lançamento do ObservaTC;

- Sigilo em estudos sobre Reforma da Previdência;
- Nomeações questionadas no GDF.

Projeto Alimentação Escolar
Participação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE):
•

Realizados visitas a 3 escolas, sendo conferido a cozinha, o estoque de
alimentos e as documentações.

•

Participação no evento Nosso PNAE, encontro entre nutricionistas da
alimentação escolar, diretores de escola, conselheiros do CAE, FNDE,
organizado pelo Conselho Regional de Nutrição (CRN/DF).

•

Conhecemos aplicativo para participação popular na alimentação escolar,
com questionamento. O aplicativo chama e-PNAE .

•

Formação de grupo para acompanhar compras de alimentos.

Posição Financeira
• RECEITAS: Contratos e doações de Parceiros
• FECOMÉRCIO
• ANFIP Nacional e ANFIP-DF (serviços)
• Marrocos Contabilidade (serviços)
• Receita/despesas: SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS*
• Diretoria e Conselho Fiscal*
• Voluntários e Colaboradores*
• TOTAL RECEITAS
* Estimativa horas trabalhadas cf. ITG-2002 R1-item 19
• DESPESAS TOTAIS
• Rede OSBrasil
• Estagiários (Bolsas)
• Despesas Financeiras
• Projeto Observa Tribunais de Contas
• Material de Escritório/Copa Cantina
• PIS s/Fopag
• Despesas Doadas Bens/Serviços

R$ 9.508,00
4.000,00
3.600,00
1.908,00
128.000,00
64.000,00
64.000,00
R$ 137.508,00
R$ 2.793,78
400,00
1.411,66
208,18
600,00
163,94
10,00
R$ 133.108,00
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Antônio
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P. Henrique
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Caio Marques

Gabriela G.

Laísa Guedes

Raissa Valente
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Calebe

Gilberto

Luís Fernando

Regis

Tulio

Cícero

Graça

Luiz Carlos

Reginaldo

Welder Lima

Daniel

Gracinda Teresa

Luiz Nantes

Ribamar Choairy

Danilo

Guilherme

M. Madalena

Roberto Borges

Diego

Iolanda

Melanie

Rodrigo Chia

Elcimar

João Batista

Moacir

Ronaldo Luiz

Mantenedores:

Apoiadores:

Cidadãos

Muito obrigado!
Aos patrocinadores, apoiadores e voluntários que fazem desta iniciativa uma
realidade.
Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais:
Whatsapp: (61) 9 9580-8269;
Site: http://osbrasilia.org/;
Facebook: http://www.facebook.com/osbrasilia; e
Twitter: https://twitter.com/osbrasilia.
Ajude o Observatório: https://osbrasilia.org/ajude-o-observatorio/.

