
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º QUADRIMESTRE DE 2018

Setembro – Dezembro

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

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. 



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;

 Em novembro,  foi  realizado  o  I  Jantar  Beneficente  do
Observatório Social de Laranjeiras do Sul. O objetivo do
evento foi arrecadação de fundos para o trabalho diário,
mas  principalmente  para  a  divulgação  das  ações  do
observatório  à  sociedade.  Agradecemos  a  presença  de
todos que se mostram cidadãos preocupados com a boa
aplicação  dos  recursos  públicos,  bem  como  nossos
apoiadores, sem os quais a realização do evento não seria
possível;



 O OSLS também firmou convênio com a Associação
dos Engenheiros do Vale Piquiriguaçu (AENVAPI),
que prestará apoio nas ações de fiscalização das obras
de engenharia em nossa cidade. 



 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.

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 acompanharam, ao longo do ano, a
reforma das 17 (dezessete) Creches e Escolas Municipais de
Laranjeiras do sul.

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

 
 
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.



3.3 Campanha Novas Medidas Contra Corrupção 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
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. 

Até a  segunda semana de dezembro foram, ao todo,
651 atos oficiais realizados pelos vereadores. Destes, 84,33%
são  indicações,  ou  seja,  quando  o  edil  sugere  ao  poder
executivo  a  realização  de  um serviço,  como colocação  de
lombadas  e  adequação  de  ruas.  Os  Projetos  de  Leis
representam 6,91% dos atos oficias.  Os Ofícios Expedidos
3,69%, e os Requerimentos, com 5,07%.



4. PANORAMA DAS LICITAÇÕES DE
LARANJEIRAS DO SUL

Redução do valor máximo ao valor licitado
no quadrimestre de 10,89%

Modalidade Valor Máximo Valor Licitado 

Tomada de Preço R$ 566.061,97 R$ 524.396,27

Pregão R$ 7.805.627,81 R$ 6.076.771,54

Concorrência R$ 8.206.600,04 R$ 8.077.607,21

Processo de inexibilidade R$ 820.401,50 R$ 820.401,50

Processo de Dispensa R$ 39.184,72 R$ 39.184,72

Total R$ 17.437.876,04 R$ 15.538.361,24

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 

7. ENTIDADES MANTENEDORAS NO
QUADRIMESTRE

NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS!! 

mailto:laranjeirasdosul@osbrasil.org.br

