Relatório Quadrimestral
Período: 01/2019 – 04/2019

Observatório Social do Brasil
• O primeiro observatório social foi criado em 2006, em Maringá (PR), com
objetivo de fiscalizar contas e licitações públicas.
• A Rede OSB, constituída atualmente por 140 observatórios, compartilha
diretrizes e formas de atuação padronizadas nos municípios.

Observatório Social do Brasil - Indaial
• Em Indaial, o Observatório Social foi constituído oficialmente em 19/11/2014,
com a participação de 6 entidades mantenedoras. Passou a chamar-se “OSIND”.
• Em 2019 houve a padronização da marca, onde todos os Observatórios filiados
ao sistema devem adotar o nome “Observatório Social do Brasil – nome da
cidade”. Assim, agora somos Observatório Social do Brasil – Indaial/SC

O que é um Observatório Social?
• Instituição não governamental
• Atua na fiscalização dos atos da administração pública
• Incentivar economia na gestão de recursos e transparência na gestão
• Apoia iniciativas para educação fiscal em busca de cidadania
• Fomenta um ambiente de negócios mais participativo no fornecimento de
produtos e serviço na esfera pública.

4 eixos de atuação do Sistema OSB
• Licitações
• RH/Cargos em
Comissão
• Convênios
• Obras
• Câmara Municipal

• Portais da
Transparência
• Indicadores da Gestão
Pública
• Relatórios
Quadrimestrais

1- Gestão
Pública

2- Educação
Fiscal

4- Transparência

3- Ambiente
de Negócios

• Palestras
• Concurso de
Redação
• Semana da
Cidadania
• Feirão do Imposto
• Teatro / fantoches
• Parcerias
institucionais

• Divulgação das
licitações
• Capacitação das MPEs
para que participem
das licitações
• Cadastro gratuito para
empresas

Quem participa
Cidadãos voluntários, sem vínculo político-partidário, tais como
professores, administradores, advogados, estudantes e todos os
que queriam se entregar à causa da justiça social.

Diretoria
Presidente: José Cimardi
Vice-Presidente: Harrybert Howe Junior
Secretário: André Vicente Seifert da Silva
Tesoureiro: Marcelo Muritiba Dias Ruas

Principais Ações
1ª Reunião de 2019 – Planejamento Estratégico
Na reunião foi elaborado o planejamento estratégico para
2019, assim como definido o calendário anual de reuniões. Dentre
as ações implementadas para este ano foi definida a implantação
de programas de educação fiscal, criação de grupo de trabalho de
obras e almoxarifado e firmar parceria com instituição de ensino.
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Observador Social Mirim
O programa de educação fiscal para crianças do 5º ano da rede
municipal de ensino, foi finalizado neste quadrimestre. Após
reunião com o secretário de educação e coordenadores
pedagógicos do município, foi realizada também uma apresentação
do programa aos orientadores escolares.
Todo o método de aplicação do programa foi disponibilizado pelo
OSB Brusque e as cartilhas foram disponibilizadas pela Ammvi, que
aproximou os municípios do programa. A educadora fiscal foi cedida
pela Viacredi e o Kit pedagógico foi elaborado com ajuda de
patrocinadores. Em maio 02 escolas receberão o programa,
iniciando assim o cronograma que tem até novembro para ser
finalizado.
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Principais Ações
Parceria com Uniasselvi
Realizamos uma reunião entre membros do observatório e
coordenadores de diversos cursos da Uniasselvi. Firmamos um
termo de convênio entre a Universidade e o Observatório
possibilitando vários trabalhos em parceria. De início a turma de
Administração da Produção e Contabilidade Pública já elaboraram
formas de participação sendo que os professores farão a
coordenação dos trabalhos.
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GT OBRAS
Criamos o Grupo de Trabalho para acompanhamento de
Obras. Formado por engenheiros, arquitetos e advogados, o grupo
tem como primeiro trabalhado o acompanhamento da construção
de uma escola de educação infantil no Bairro Encano Baixo. A obra
está atrasada, a construtora abandonou a construção em 2019 e
está em novo processo licitatório. O grupo fez uma visita ao
canteiro de obras e após receber projetos da prefeitura está
fazendo a analise dos mesmos enquanto aguarda a divulgação do
processo licitatório.
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Principais Ações
MonitLegis
Criamos o Grupo de Trabalho para acompanhamento do
Legislativo. O objetivo é apurar a produção da Câmara de
Vereadores, bem como a presença nas sessões e os custos com
diárias. Essa ferramenta de monitoramento é disponibilizada pela
rede OSB e emite relatórios ao final do período para possibilitar uma
avaliação geral.

Câmara de Vereadores - Assunto: Orçamento impositivo
Em reunião com o presidente da câmara, entregamos ofício
para que não seja implementado emenda a Lei Orgânica do
Município instituindo o orçamento impositivo. O presidente
informou que não há intenção de incluir o projeto na pauta das
reuniões
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Principais Ações
Ofício Saúde - Assunto: Contrato referente Atendimentos
Oftalmológicos
Solicitamos informações referente justificativa para contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de locação de
uma unidade móvel para a realização de exames e consultas
oftalmológicas. Solicitamos a lista de espera de consultas e exames,
os atendimentos oftalmológicos do ultimo ano e qual a capacidade
de atendimento do serviço contratado. Recebemos a resposta ao
ofício de forma satisfatória, sendo que o monitoramento ao serviço
prestado, será feito mensalmente.
Hospital Beatriz Ramos
Em 18 de março de 2019, conforme decreto de intervenção do
Hospital Beatriz Ramos, fomos mencionados no art. 7° como
receptores de relatórios de medidas adotadas e demonstrativos
simplificados da situação financeira. Dessa forma, a partir dessa data
faremos também o monitoramento das ações municipais no HBR.
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Capacitações
Capacitação Obras
Capacitação presencial em monitoramento e detecção de fraudes
em obras públicas. Parceria entre a ONG Transparência Brasil e
OSB proporcionou aos observadores municipais uma capacitação
com auditores da CGU, teórica e pratica em Florianópolis para 21
observatórios do Brasil. Foram dois dias de atividades em sala e
um dia de visita a obras.
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Capacitação de voluntários
A Rede OSB, a partir de 2019, disponibiliza capacitações no formato
EAD para todos os membros, do observatório: Diretoria,
Administração e Voluntários. Os voluntários dos grupos de
monitoramento criados estão participando, sendo que 02 já
emitiram seus certificados. A importância dessa ação é o
alinhamento do método de atuação dos observatórios em todo o
Brasil
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Mantenedores e Apoiadores

OSB – Indaial nas redes
osindaial

@osb_indaial

APENAS O CIDADÃO CONSCIENTE
TEM O PODER DE MELHORAR A SUA
CIDADE!

A SUA ATITUDE É FUNDAMENTAL
SEJA VOLUNTÁRIO DO OSB INDAIAL
CONTATO: indaial@osbrasil.org.br ou 47 3019-3877

