
Relatório Quadrimestral

Período: 09/2019 – 12/2019



Cidadãos voluntários, sem vínculo político-partidário, tais como professores, administradores, advogados,

estudantes e todos os que queriam se entregar à causa da justiça social.

Quem participa do OSB Indaial

Mantenedores e Apoiadores

Saiba mais sobre o que é e como funciona o observatório social a partir da pág 17.



Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: PG 078/2019 – Contratação de uma plataforma online para integração, fiscalização, gestão de
dados e apuração concernente aos recolhimentos ao INSS.

Nossa atuação: Análise do edital e termo de referência com voluntários, solicitação de orçamentos que serviram de
base para formar o valor do edital, reunião com o prefeito solicitando suspenção da licitação, envio de ofício
elencando os principais motivos que nos levaram a solicitar a suspenção. Nossa solicitação foi acatada pelo
executivo.

Valor do Edital(R$): 494.664,00 (12 meses) ou 1.978.656,00 (4 anos)

LICITAÇÃO 
SUSPENSA

Economia gerada 
pelo observatório



Ações em Gestão Pública - Obras

Praça do Cidadão

Nossa atuação: Recebemos a resposta do ofício enviado onde pedimos o detalhamento da instalação de
vidros, sendo que conseguimos sanar nossas dúvidas em relação a esse item. Questionando sobre a previsão
de funcionamento, essa ainda não foi determinada pois ainda havia necessidade de licitar a compra e
instalação de aparelhos de ar condicionado. A licitação foi realizada em 04 de dezembro de 2019 e o valor da
aquisição de 12 aparelhos de ar condicionado foi de $147.000,00.

Valor investido: até o momento foram emitidos empenhos no valor de R$ 677.683,00 para realizar a
adequação da sala, aquisição de mobiliário e equipamentos, conforme pesquisa no portal da transparência.
O valor pago em aluguel da sala até o momento é de R$ 120.000,00 conforme informações do contrato de
locação (R$ 10.000,00 mensais considerando o primeiro pagamento realizado em janeiro de 2019).



Ações em Gestão Pública – Câmara de Vereadores

Emenda a Lei Orgânica do Município: Identificamos a inclusão de aprovação do orçamento impositivo na
pauta da reunião dos vereadores do dia 09 de dezembro de 2019. Trata-se de incluir no orçamento o valor
de 1,0% da receita líquida corrente do exercício anterior do município, para o parlamentar destinar o recurso
através de uma emenda.

Nossa atuação: Elaboramos ofício contendo nossas considerações contrárias a aprovação do orçamento
impositivo e, em reunião com o presidente da câmara de vereadores, fizemos a entrega do mesmo. No
ofício, relatamos nossas preocupações em caso de aprovação da emenda, justificando que entendemos que
por muitas vezes o executivo é falho na execução de seu plano de governo, mas essa não seria uma ação de
grande impacto para o cidadão, uma vez que as emendas seriam destinadas em ações isoladas e de forma
temporária. Mencionamos ainda, que é necessário que o poder legislativo mantenha o foco nas ações de
fiscalizar e criar novas leis para beneficiar a população de forma abrangente e contínua.

Resultado: O projeto de emenda não foi retirado da pauta. O ofício enviado pelo observatório foi lido
durante a sessão da câmara. Em votação, 07 vereadores votaram a favor e 06 votaram contra.

O projeto não foi aprovado, pois seriam necessários dois terços de votos a favor para a aprovação.

O impacto financeiro da aprovação, tomando como base a atualização orçamentária do executivo para a
receita líquida corrente de 2019, publicada em 26/11/2019 no portal da transparência, seria de
R$2.834.509,88 a menos no orçamento do executivo. Ou seja, cada vereador definiria até R$ 218.039,22 em
emendas.

Sendo assim, esse valor permanece a disposição do executivo para utilizar em políticas que beneficiem o
município como um todo, e não seja distribuído em pequenos grupos, beneficiando apenas uma parcela da
população.



Ações em Gestão Pública – Monitoramento do Legislativo

GT MonitLegis: O grupo, que conta com 06 voluntários, continua
compilando dados de produção do legislativo.

O planejamento é de terminar os dados da produção do legislativo até
janeiro, e em fevereiro começar a lançar os dados de despesas.

Após a finalização de compilamento de dados, as planilhas serão
lançadas na ferramenta Monit Legis para a elaboração dos relatórios.
Cada vereador receberá o relatório referente a sua produção no
legislativo durante o ano de 2019 e terá oprazo de 15 dias para sugerir
correções ou atualizações no relatório.

Após esse prazo, daremos publicidade ao relatório.



Ações em Transparência – Audiências Públicas
Em 2019 o observatórios social fez um convite ao legislativo, especialmente a comissão de finanças e
orçamento, para que realizasse as audiências públicas no auditório da Uniasselvi para aumentar a
participação dos cidadãos nas demonstrações de resultados do município. Abaixo, as audiências realizadas
no quadrimestre:
Audiência de apresentação das Metas fiscais do 2º Quadrimestre: O legislativo convoca o executivo para
apresentar o relatório de cumprimento das metas fiscais a cada 4 meses em uma audiência pública.
Novamente, a audiência foi realizada no auditório da Uniasselvi, e os acadêmicos dos cursos de
contabilidade de gestão pública assistiram. A audiência aconteceu em 26/09/2019.



Ações em Transparência – Audiências Públicas

Audiência de apresentação da Lei Orçamentária Anual - LOA: Audiência apresentada pelo executivo, onde é
apresentado a destinação dos recursos para o próximo ano. A LOA é submetida a aprovação do legislativo.
Foi realizada no auditório da Uniasselvi com a participação dos acadêmicos no dia 23 de outubro de 2019.



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

O programa de educação fiscal e cidadania, que é destinado aos alunos do 5º ano
do ensino fundamental da rede municipal, foi realizado durante o ano de 2019
pela primeira vez. Os alunos recebem uma cartilha composta por 4 histórias com
diferentes temas. Os assuntos abordados são: cidadania, tributos, os 3 poderes,
direitos e deveres, respeito ao próximo e planejamento do recurso público.

Abaixo os números que demonstram os resultados:
• 540 estudantes formados Observadores Sociais Mirins
• 540 certificados entregues
• + de 540 cartilhas e lupas distribuídas
• 12 Escolas atendidas
• 22 turmas participaram
• 1 Educadora Fiscal
• 06 horas-aula por turma
• 132 horas- aula ministradas no total

Foi captado em patrocínio dos apoiadores a quantia de R$ 4.800,00 para o
Programa, e a despesa com aquisição de materiais totalizou R$ 2.263,64,
resultando no saldo positivo em caixa de R$ 2.536,36. Além dos patrocínios em
dinheiro, o patrocinador AMMVI contribuiu com a entrega das cartilhas
impressas, e a VIACREDI contribui com a cessão dos serviços da Educadora Fiscal.



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

• Relação das escolas atendidas:

ESCOLA BAIRRO TURMAS

Colégio Municipal de Indaial Carijós 4

EBM. Arapongas Arapongas 1

EBM. Encano Baixo Rudolfo Alfarth Encano Baixo 1

EBM. Juvenal Carvalho do Sol 1

EBM. Leopoldo Simão Rio Morto 2

EBM. Mulde Baixa Mulde 1

EBM. Professor Mário Bonessi Benedito 2

EBM. Professora Ana Lucia Hiendlmayer Estrada das Areias 2

EBM. Professora Anna Alves Dias Encano do Norte 1

EBM. Professora Maria da Graça dos Santos Salai Tapajós 3

EBM. Professora Maria Helena Trentini Machado Warnow 1

EBM. Tancredo de Almeida Neves dos Estados 3



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

MANTENEDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL



Outras atividades do quadrimestre

Parceria institucional UNIASSELVI: a parceria firmada com a universidade possibilitou um estudo de caso na
Escola Municipal Mario Bonessi aos alunos de Pós Graduação em Gerenciamento de Obras na Construção
Civil.

Os alunos da disciplina de Patologias da Construção Civil e Análise de Riscos, sob a orientação do Professor
Ricardo Floriani, visitaram a escola e identificaram a seguinte situação:
Bloco Curumim – prédio com mais de 15 anos. Não possui planta baixa, encontra-se com duas das quatros
salas interditadas devido a fissuras e trincas nas paredes e piso.

Os alunos realizaram mapeamento das fissuras e trincas, identificaram as possíveis causas dos problemas,
elaboraram a planta baixa e realizaram uma apresentação com possíveis soluções para os problemas,
incluindo orçamentos.

A apresentação aconteceu no dia 23/11/2019 e a secretaria de educação se fez presente na apresentação
representada pela arquiteta Ana Carolina do Nascimento, que recebeu a planta baixa elaborada pelos
alunos.



Outras atividades do quadrimestre

Palestras de sensibilização: Com o intuito de demonstrar as atividades do observatório e aumentar a
divulgação das ações, uma série de apresentações foi realizada nos meses de setembro e outubro/2019.
Foram visitados os Rotarys e Associações (CDL e ACIDI). Com a divulgação, já obtivemos com resultado, o
aumento de voluntários possibilitando a criação de mais um Grupo de Trabalho que irá avaliar temas com
base nas informações publicadas no portal da transparência.

A seguir, alguns registros fotográficos das palestras:

Ofícios enviados: a comunicação do observatório com o executivo/câmara de vereadores, se dá por meio de
ofícios. Quando respondidos, aparecem na descrição das ações. Aqui, relatamos os ofícios enviados que
ainda estão aguardando resposta ou ação:
Ofício 23/2019 enviado em 25/09: solicita atualizações no portal da transparência a fim de facilitar as buscas
de informações e informa quais itens não estão funcionando.
Ofício 27/2019 enviado em 11/12: solicita informações referente a gestão do Hospital Beatriz Ramos
Ofício 30/2019 enviado em 09/12: solicita a publicação de atas de reuniões da câmara que não foram
publicadas.
Ofício32/2019 enviado em 12/12: solicita informações referente contrato de empresa de publicidade e
propaganda.



ROTARY INDAIAL PALMEIRA
16/10/2019

ROTARY INDAIAL NAÇÕES
16/10/2019

ACIDI 17/10/2019 



Outras atividades do quadrimestre

Eleição da nova diretoria: Em novembro foi realizada um assembleia eleitoral extraordinária para eleição da
nova diretoria. A eleição extraordinária foi necessária pois o então presidente, SR José Cimardi não possuía
mais vínculo com a entidade associada, havendo a necessidade, conforme o estatuto, de realizar uma nova
eleição para complementar o biênio 2019/2020.
A nova diretoria assumiu em novembro, sendo composta pelos membros relacionados abaixo:

Presidente: Marcelo Muritiba Dias Ruas
Vice-presidente: Harrybert Howe Junior
Tesoureira: Maike Bauler Theis
Secretário: André Seifert da Silva



Observatório Social do Brasil

• O primeiro observatório social foi criado em 2006, em Maringá (PR), com objetivo de monitorar contas e

licitações públicas.

• A Rede OSB, constituída atualmente por mais de 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.

Informações sobre a rede OSB



• Instituição não governamental 

• Atua no monitoramento dos atos da administração pública

• Visa 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. 

O que é um Observatório Social?



•Divulgação das 
licitações

•Capacitação das MPEs
para que participem 
das licitações

•Cadastro gratuito para 
empresas

•Portais da 
Transparência

• Indicadores da Gestão 
Pública

•Relatórios 
Quadrimestrais

•Palestras

•Concurso de Redação

• Semana da Cidadania

• Feirão do Imposto

•Teatro / fantoches

•Parcerias 
institucionais

• Licitações

•RH/Cargos em 
Comissão

•Convênios

•Obras

•Câmara Municipal
1- Gestão 

Pública
2- Educação 

Fiscal

3- Ambiente 
de Negócios

4- Transpa-
rência

4 eixos de atuação do Sistema OSB



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

SUA ATITUDE É FUNDAMENTAL

SEJA VOLUNTÁRIO DO OSB INDAIAL

CONTATO: indaial@osbrasil.org.br ou 47 3019-3877

OSB – Indaial nas redes

osindaial @osb_indaial

mailto:indaial@osbrasil.org.br

