
3ª Prestação de Contas

Nós somos 
voluntários!

E você?! 
Mantenedores
Como todo trabalho feito pelo Observatório Social é voluntário, a contribuição de mantenedores é de extrema importância para que novas 
ações sejam realizadas. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir por meio do pagamento de boleto bancário. O processo é bem 
transparente e o Observatório Social faz prestação de contas quadrimestrais com participação da população. Confira nossos mantenedores: 

Balancete
O Observatório existe por meio de doações de empresas e pessoas físicas. As contas são transparentes e seguem para conferência 
da população. 

Transparência 

Pública e em ações de educação para a cidadania. 
Estamos buscando voluntários para nos ajudar a desenvolver 
todas as ações do Observatório Social do Brasil – 
Pindamonhangaba. Você pode participar de diversas formas e 
com curtos períodos de atuação. Nossas reuniões acontecem 

todas às quintas-feiras, das 17h30 às 18h50 na 
ACIP, à Rua Deputado Claro César, 44 – sobreloja. 
Nesses encontros planejamos ações a serem 
realizadas no município. Entre em contato:

Seja um voluntário e ajude a despertar o espírito de
Cidadania Fiscal na nossa sociedade

O Observatório é um espaço para o exercício da cidadania, que 
deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número 
possível de entidades representativas da sociedade civil com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Os 
Observatórios Sociais estão presentes em 141 cidades e, em, 17 
estados brasileiros. 
O OS atua no monitoramento das licitações 
municipais e da produção legislativa, assim como 
na inserção de empresas locais nas compras 
públicas, construção dos Indicadores da Gestão 

Sobre o Observatório Social Seja um voluntário!

Redes sociais: 
www.facebook.com/observatoriosocialdepinda 
email: pindamonhangaba@osbrasil.org.br  
Celular: Maria Helena (12) 99782-0269 | Mara 
99744-6128 e Flávia  988107775



CONSELHO ADMINISTRATIVO:
- Maria Helena Simões de Carvalho - Presidente do 
Conselho Administrativo
- Mara Cristina Bolson Lopes - Vice-Presidente p/ A. 
de Cidadania Fiscal, Comunic. e Indicadores
- Sílvio Caceres - Vice-Presidente p/ Assuntos de 
Gestão Adm. e Financeira 
- José Luiz de Carvalho - Vice-Presidente p/ A. 
Institucionais e Sustentabilidade
- Flávia Tavares Santos de Macedo - Coordenadora 
Voluntária
- Hernani Borges de Carvalho - Voluntário
- Celso Augusto Bononcini Santos Machado - 
Voluntário
- Giovanni Nicoletti - Voluntário
- Maura Lídia Ferreira do Vale - Voluntária
- Adriana Sacioto Marcantonio - Voluntária
- Tatsuo Togoro - Voluntário
- Ana Maria Rita Gomes - Voluntária
- Elisabete Aparecida dos Santos - Voluntária
- Lúcia Helena dos Santos - Secretária Voluntária
-  Wilke Martins Parra - Voluntário

CONSELHO FISCAL:
Membros Efetivos:
- Maria de Lurdes Corso Bolson 
- Douglas Torres Louza 
- Laureano Guerreiro Bogado
Suplentes:
- José Renato Couppê Schmidt 
-  Valdecir Teodoro 

CONSELHO CONSULTIVO:
- José Joir Zinoni Guirado - Presidente  
- Maria José Mendes - Vice-Presidente  
Membros:
- João Bosco Andrade Pereira 
-  Acília Aparecida Cesar Lourenço 
-  Marcel Afonso Barbosa Moreira 
-  Felipe Adriano Gomes 

Participação efetiva nas reuniões 
de revisão do Plano Diretor

Nos últimos meses a equipe do Observatório Social do Brasil – 
Pindamonhangaba participou, efetivamente, das reuniões de 
revisão do Plano Diretor. A equipe do Observatório participou das 
Oficinas Temáticas, nos dias 22, 23 e 24 de maio, contribuindo 
com informações importantes e também para a criação de uma 
comissão cidadã para o acompanhamento das reuniões. 

Abertura da Campanha da Fraternidade 2019
A presidente do Observatório, Maria Helena Simões Carvalho 

também esteve presente na 
abertura da Campanha da 
Fra t e rn i dade  2019 , que  
aconteceu na Câmara Municipal 
no dia 13 de fevereiro. O tema 
desse ano “Fraternidade e 
Políticas Públicas” colocou em 
e v i d ê n c i a  o  t r a b a l h o  
desempenhado pelo Sistema 

OSB, que se tornou um marco histórico na inovação social. 
Durante o evento, a equipe do Observatório aproveitou para 
distribuir o informativo da 2ª prestação de contas. 

Observatório Pinda faz reunião 
com Secretário de Eucação

No dia 20 de março, uma equipe do Observatório Social do Brasil 
Pindamonhangaba esteve reunida com o Secretário de Educação 

e Cultura Júlio César Augusto do 
Valle, para apresentar as ações 
do Projeto de Educação Fiscal 
que será realizado na cidade. 
Durante a reunião o secretário 
afirmou que o trabalho do 
Observatório vem ao encontro do 
trabalho da Secretaria de 
Educação, que está empenhada 

em apresentar as informações com transparência para a 
população, por meio do Portal Educapinda e do Sistema "Custo 
Aluno Qualidade".

 
OSB – Pinda questiona licitação 

para Massa Asfáltica
No mês de março a equipe do Observatório Social questionou a 
Prefeitura de Pindamonhangaba sobre a licitação para Massa 
Asfáltica. Em comparativo com a Prefeitura de Taubaté os valores 
de Pinda ficaram muito altos. Como resposta a Prefeitura 
apresentou a ata de licitação, mostrando que o processo estava 

correto. Para o Observatório a ausência de outras empresas na 
licitação fez com que o valor final ficasse elevado. 

OSB Pinda faz levantamento de dados
A pedido do Observatório Social do Brasil, a equipe do 
Observatório Social do Brasil – Pindamonhangaba, realizou um 
levantamento de todas as licitações realizadas em 2018 no 
município. Os dados serão utilizados em uma pesquisa que o 
Observatório Social do Brasil está preparando para mostrar que na 
maioria dos municípios as empresas locais ou participam pouco 
das licitações ou não ganham. Essa realidade foi constata em 
Pindamonhangaba a partir do levantamento de dados. 

Observatório marca presença
na reunião do CONDEMA

A equipe do Observatório Social do Brasil –Pindamonhangaba 
participou no dia 16 de abril da reunião do CONDEMA. Durante a 
reunião ficou estabelecida a criação de uma Comissão Cidadã 
com objetivo de acompanhar o Plano Diretor. A participação do 
Observatório será no sentido de garantir ao nosso município um 
Plano Diretor que possibilite o crescimento e desenvolvimento de 
uma cidade sustentável, com qualidade de vida, inclusão de todos 
m u n í c i p e s  e  
economicamente bem 
sucedida. As próximas 
ações serão no sentido 
de al inhar com as 
entidades e conselhos 
uma participação mais 
organizada e efetiva de 
todos os envolvidos.

Visita Loja Maçônica
Em maio o Observatório participou de reunião na Loja Maçônica 
Emílio Ribas de Pindamonhangaba, sendo recebidos pelo 
presidente Giovanni Nicoletti e mais de 30 membros da entidade, 
foram apresentadas as atividades realizadas pela OSB Pinda e 
resultados obtidos e ressaltada a necessidade de maior número 
de voluntários. 

Apresentação Monit Legis para a Câmara
No dia 11 de junho uma comissão do Observatório Social do Brasil 
– Pindamonhangaba participou de reunião na Câmara Municipal 

para apresentação do 
Monit Legis para o 
presidente Felipe César. 
O programa foi bem 
aceito pelo presidente 
que se comprometeu a 
agendar outra reunião 
para a apresentação a 
todos os vereadores. 

Projeto divulga 
Educação Fiscal 

na cidade
Como parte das ações 
realizadas pelo Observatório 
S o c i a l  d o  B r a s i l  –  
P indamonhangaba, fo i  
criado o Projeto de Educação 
Fiscal, com produção de 
uma cartilha que será 
utilizada em palestras para 
a l u n o s  d a s  e s c o l a s  
municipais e estaduais. Na 
cartilha o personagem Legis 
e sua turma, explicam para 
que servem os impostos, 

quais as funções dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
entre outros assuntos. 
Parceiros no projeto: 

O que estamos fazendo!

E ainda...

Relatório Quadrimestral

ü Visita ao OSB Taubaté - E no dia 27 de março, a equipe 
do OSB- Pinda esteve em Taubaté para se informar um 
pouco mais sobre o programa Monit Legis, que avalia a 
gestão do Legislativo. 

ü Entrevista Rede Assim - No dia 2 de abril a presidente do 
OSB – Pinda, Maria Helena Simões Carvalho concedeu 
entrevista à Rede Assim para divulgação das ações do 
Observatório e do Programa de Educação Fiscal. 

ü Visita ao Almoxarifado da Prefeitura - No início do junho 
aconteceu uma visita ao Almoxarifado da Secretaria de 
Saúde com o propósito de entender a mecânica do 
processo de licitação, colocação do pedido de compras, 
recebimento dos medicamentos, estoque, controle e 
distribuição nos postos. 

ü Capacitação em Licitação - O OSB está preparando um 
treinamento sobre participação em licitação para 
empresas do município. Os últimos quatro meses foram 
destinados a preparação de conteúdo e prospecção de 
parceiros para a realização do treinamento.

ü Divulgação Observatório - Em junho, a presidente do 
Observatório também participou da reunião de Diretoria da 
Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – 
ACIP para divulgar as atividades do Observatório.


