1. INFORMAÇÕES GERAIS
O Observatório Social de Laranjeiras do Sul-PR
(OSLS) nasceu em Laranjeiras do Sul - PR por iniciativa do
ROTARY, OAB, ACILS e outras entidades da sociedade civil
organizada em 20 de fevereiro de 2014, declarado de
Utilidade Pública Municipal conforme a Lei Municipal n°
054/2014 de 13/11/2014. Entidade civil autônoma, apolítica e
sem fins lucrativos, cujos objetivos são:
Promover a Educação fiscal; produzir, analisar e
divulgar informações sobre os órgãos públicos; estimular a
participação popular na administração pública; fiscalizar a
aplicação dos recursos públicos no município. Além de
fomentar a educação para a cidadania, o monitoramento
sistemático e ininterrupto dos órgãos públicos e intervenções
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pontuais nas licitações que se identificar falha.
É um espaço para o exercício da cidadania,
democrático, apartidário e deve reunir o maior número
possível de entidades representativas da sociedade civil com
o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.

Setembro – Dezembro

2. DIRETORIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Mauro Sergio Provin da silva
Vice-presidente para Assuntos Administrativo-financeiros
Silvia Helena Tormen
Vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças
Ronaldo Seramim
Vice-presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia
Paulo Fernando Vieira Machado
Vice-presidente para Assuntos de Controle Social
Edamara Maria Perius
CONSELHO FISCAL
João Batista Boeira
Joelson Sondey
Gilberto Boaria
3. AÇÕES E EVENTOS
 Reunião com diretoria e voluntários;
 Participação em Certames e análise de Editais de
Licitações;

 Uma das novas parcerias firmadas este ano foi com a
Associação de Karatê de Laranjeiras do Sul, Academia
Meikyo, que doou diversos cadernos que foram
repassados a duas escolas carentes do município:
Teotônio Vilela e José Bonifácio. Essa iniciativa foi
apoiada também pela rádio Campo Aberto, que contribuiu
para a compra de outros itens, e Sicredi, que doou gibis
de educação financeira.

 O Observatório vem estreitando parcerias com a
Universidade Federal da Fronteira Sul, primeiramente
com a assinatura de um Termo de Cooperação
Técnica que permitirá o trabalho conjunto entre os
cursos de Graduação e Pós-Graduação e o OSLS.
Segundo, com a participação do Observatório na
escolha da nova reitoria e diretoria da Universidade.

 Os voluntários seguem realizando visitas a empresas
e entidades de Laranjeiras do Sul e distribuindo
nossos materiais informativos, com intuito de aliar
novos mantenedores ao nosso trabalho, bem como
novos voluntários à nossa causa.

 A diretoria do OSLS também atuou na fiscalização da
aplicação das provas teóricas do Concurso Público
realizado pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul.

3.1 Acompanhamento das Reformas das escolas
Públicas Municipais de Laranjeiras do Sul
Outra importante frente de trabalho que o OSLS
entende por essencial, é o acompanhamento das obras
públicas municipais, em especial as obras de reforma nas
instituições de ensino básico municipal, com o intuito de
garantir que os serviços contratados pelo poder público
municipal, sejam prestados com o máximo de excelência
possível, em plena conformidade com o memorial
descritivo.
Nossos voluntários iniciaram o ano vistoriando as
escolas e creches que receberam obras no ano passado,
comparando o projeto com a execução e identificando
questões que ainda necessitavam de melhoria.

Aproveitamos para agradecer a cooperação dos nossos
voluntários, apoiadores e mantenedores, sem os quais, tal
trabalho seria impossível.

também é feito junto à Câmara Municipal. É feito um
acompanhamento constante do que é realizado pelos
legisladores, todas as indicações, projetos de leis propostos,
requerimentos e ofícios que passam pelas sessões ordinárias,
além das despesas com diárias.

3.2 Acompanhamento das obras de Pavimentação
Asfáltica
No cumprimento dos objetivos estatutários da entidade,
realizamos vistorias de acompanhamento da obra de
pavimentação asfáltica juntamente com o Prof.° Eng.
Alexandre Manoel dos Santos, que tem dado suporte técnico
ao OSLS.
Ressaltamos que nosso trabalho pauta-se na confiança
e no princípio da boa fé sem ignorar a possibilidade de
falhas na execução de qualquer trabalho, assim sendo, temos
como principal meta cooperar com o poder público
municipal no controle de qualidade do serviço executado
com recursos públicos.

3.4 Acompanhamento do Legislativo de Laranjeiras do
sul
Mas não é apenas a prefeitura municipal que está
constantemente sobre a lupa do Observatório Social de
Laranjeiras do Sul, este trabalho de fiscalização das ações

Durante o primeiro quadrimestre de 2019 o total gasto
com diárias pelos legisladores foi de R$ 10.011,00. Sendo R$
2.769,00 pelo presidente da Câmara, Carlos Alberto
Machado, R$ 2.343,00 pelo vereador Ivaldonir Panatto e a
mesma quantia pelo vereador Junior Gurtat. Valdevino de
Oliveira gastou R$ 1.704,00 em diárias, Ney Becker R$
213,00 e Valmir Trindade R$ 639,00.

4. PANORAMA DAS LICITAÇÕES DE
LARANJEIRAS DO SUL

7. ENTIDADES MANTENEDORAS NO
QUADRIMESTRE

Redução do valor máximo ao valor licitado
no quadrimestre de 20,22%
Modalidade

Valor Máximo

Valor Licitado

Tomada de Preço

R$ 410.580,07

R$ 406.007,74

Pregão

R$ 3.471.520,70

R$ 2.687.632,15

Concorrência

0,00

0,00

Processo de inexibilidade

0,00

0,00

Processo de Dispensa

R$ 18.000,00

R$ 18.000,00

Total

R$ 3.900.100,77

R$ 3.111.639,89

5. APOIADORES
 Faculdade Centro Oeste do Paraná – FACEOPAR;
 Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS;
 Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul
– ACILS;
 Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
6. CONVITE
Faça Parte do OSLS, seja um voluntário ou mantenedor do
OSLS, ajude-nos a moldar a nossa Cidade!!
“Indignar-se é importante, mas ATITUDE é fundamental!”
R. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, n°63, Junto à ACILS
sala 1. E-mail: laranjeirasdosul@osbrasil.org.br

NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS!!

