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Apresentação das Atividades de 2019
- APRESENTAÇÃO: Quem somos. Objetivos, etc.

- COLABORADORES:
Colaboradores voluntários
Colaboradores financeiros
- PROJETOS E AÇÕES:
- DIVULGAÇÃO DE TEMAS
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Quem somos?
•OSBrasília fundado em novembro de 2013;
•Associação

civil sem fins lucrativos formada por cidadãos e entidades não

governamentais;
•Totalmente apartidária e sem vínculo financeiro com qualquer órgão público distrital
•A rede de observatórios sociais está presente em mais de 130 municípios, de 18 estados;
•A rede foi premiada pela CEPAL/ONU, em 2009 pela inovação em tecnologia social;
•Prêmio Internacional LATAM Smart C ity Awards 2019 – Categoria Igualdade e Sociedade

Colaborativa.

Nossos objetivos
•Contribuir para que haja maior transparência na gestão pública;
•Fomentar o controle social dos gastos públicos;
•Promover

a cidadania ativa nas questões públicas; e
•Incentivar a atividade de micro e pequenas empresas no Distrito Federal, por meio da
democratização das compras públicas.

Missão
•Despertar a cidadania ativa buscando a transparência e o controle social para a

eficiência da gestão pública.

Valores
•Ética, autonomia, apartidarismo, transparência, honestidade, cooperação,

compromisso, voluntariedade.

Visão de futuro
•A participação social leva a gestão pública do DF a alcançar o topo dos rankings da

transparência e da gestão pública.

Temos os seguintes eixos de atuação:

Colaboradores - 1º Quadrimestre 2020
Temos mais de 200 candidatos a voluntários inscritos, dos quais 36 prestaram serviços ao
OSBrasília nesse período.
Cerca de 150 voluntários ou candidatos no total participaram dos 11 grupos de trabalhos e
discussões pelo WhatsApp.
Destaque dos voluntários por projeto/ação:
•

Câmara mais Barata: Guilherme Brandão, Rodrigo Chia, Maria Madalena, Eloisa, Aylah
Beltrão, Welder e Staffuzza – 6 horas;

•

Atenção Cidadã à Saúde Pública: Karla Carvalhal, Josedir, José Simões e Maria Madalena –
8 horas.

•

ObservaTC: Diego Jacques, Josir Alves, José Simões, Vasti Línivi, Sarah, Flávio, Fernanda,
Pablo Saldo, Saulo Nonato e Staffuzza. – 220 horas

•

Conselho de Transparência Controle Social (CTCS): Luis Fernando, Flávia Lemos, Vitor
Xavier, Rodrigo Chia e Gilberto Calasans. – 12 horas.

Colaboradores - 1º Quadrimestre 2020
•

Emendas Parlamentares: Rodrigo Mandarim, Josedir Gonçalves, Welder Lima, Gilberto
Gomes, Staffuzza, Gracinda Furrier, Yolanda Oliveira, Marilene Pires e Saulo Nonato. – 35
horas

•

Compras e Contratos: Welder, Gracinda Furrier, Saulo, Josir Alves, Marilene Leninha,
Michael, Andréa Oliveira, Ribamar Choairy, Staffuzza – 15 horas

•

Transporte público: Rodrigo Chia, Gilberto Calasans e Onésimo Staffuzza – 7 horas

•

Alimentação Escolar e CAE: Alimentação Escolar: Karla, Nadja e Raissa. – 36 horas

•

Coordenação de Formação: Reginaldo, Marilson e Mônica. – 2 horas

•

Comunicação: Rodrigo Chia, Tom, Guilherme, Madalena, Staffuzza e Pablo. – 43 horas

•

Carta Compromisso do Governador: Chia, Flávia e Gilberto. – 1 hora

•

Seminário de Controle Social no Gama: Yolanda, Gilberto e Mônica. – 15 horas

•

Administrativo: Gilberto Gomes, Marilson Dantas, Onésimo Staffuzza, José Simões, Welder
Lima, Karla Carvalhal, Luís Fernando, Raíssa Staffuzza e Mônica. – 16 h

•

Colaboração do estagiário em direito : Thiago Gonçalves atuando na maioria dos projetos.

Colaboradores financeiros em 2019
•

Ana Zélia Valente de Miranda,

•

Marcia Christina Rabelo,

•

Aylah Christie Beltrão Rosa,

•

Olavo Santana,

•

Geraldo Morais,

•

Onésimo Staffuzza,

•

Gilberto Mendes Calasans Gomes,

•

Rafael Cardoso,

•

Guilherme Brandão,

•

Raíssa Staffuzza,

•

José Ferreira Simões,

•

Ruan Staffuzza,

•

José Marílson Dantas,

•

Tom Barros ,

•

Luís Fernando Ferreira Costa,

•

Welder Rodrigues.

Projeto: Câmara+Barata
Projeto de Lei de iniciativa popular organizado pelo OSBrasília e o IFC foi lançado em
janeiro de 2018. Propõe economia de R$ 300 milhões no orçamento da Câmara
Legislativa por legislatura e mais transparência. Apoio da Publicae empresa júnior da
UNB.
Prevê reduzir despesas com verba indenizatória (recursos para cobrir gastos diversos,
como locação de carros, serviço gráfico, consultorias e etc.), verba de gabinete
(contratação de servidores para o gabinete parlamentar) e publicidade institucional.
Coletamos mais de 23.000 apoio de cidadãos brasilienses.
Projeto de Lei 2151/2018 tramita entre a Mesa e as Comissões.
•

Acompanhamento do andamento do projeto e cobrança aos parlamentares para
prosseguimento.

•

Reuniões com o Presidente da Câmara e Deputados Distritais para tratar do
projeto.

Acompanhamento de emendas parlamentares
Projeto destinado ao acompanhamento das emendas parlamentares, dos contratos e
licitações da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
•

Assinatura de convênio com entidade privada parceira, prevendo aporte financeiro.

•

Formação de grupo de trabalho, planejamento das ações e início de pesquisa.

•

Encaminhado ofícios aos deputados com orientações sobre a destinação de emendas
parlamentares em período de pandemia.

Núcleo de Apoio ao OSBrasília - NAOS
A UDF Centro Universitário criou curso de extensão para integrar estudantes às
atividades do OSBrasília, em parceria com a Receita Federal e o Grupo de Educação
Fiscal do DF, o NAOS-UDF, iniciou atividades em 2019.
•

Formação de grupo para prosseguimento do projeto;

•

Suspenso devido a pandemia.

Controle na Saúde Pública
•

Participação em Audiência Pública na CLDF, dia 07/02/2020, para tratar da saúde
pública no DF;

•

Requerimento de informações do MPDFT sobre a composição do Conselho
Regional de Saúde de Taguatinga, resultado das ações;

Tribunais de Contas do Brasil
Portal ObservaTC, que reúne informações sobre os tribunais de contas brasileiros,
composição das cortes e outras informações. Veja em nosso site: https://observatc.org/.

•

Acompanhamento e debate sobre os Tribunais de Contas.

•

Revisão da planilha de dados econômicos e resultados de 2017 .

•

Revisão da Planilha Índice de Transparência dos Tribunais e síntese.

•

Busca por parcerias institucionais.

Conselho de Transparência e Controle Social da CGDF
Reuniões do Conselho para tratar de:

• Iniciativas no sentido de buscar informações sobre saúde pública em relação a
transparência ativa.
• Reunião junto à EMATER/DF para tratar de compras governamentais referentes à

alimentação escolar.

Conselheiros indicados pelo OSBrasília: Luís Fernando Costa e Flávia Lemos.

Compras e Contratos:
Formação de grupo de trabalho destinado ao acompanhamento das compras e
contratos realizadas pelo GDF e pela Câmara dos Deputados, principalmente, as
emergenciais por conta da pandemia Covid-19.
Acompanhamento das primeiras compras feitas pela Secretaria de Saúde.
Acompanhamento das decisões da Câmara legislativa que impactam no custo da
própria Câmara e dos projetos aprovados que alteram receitas ou despesas.

Carta-compromisso do Governador
13 Propostas do OSBrasília assinada pelo Governador, maior transparência e controle
social sobre as ações do GDF com avaliações semestrais:

➢ Publicação em página única de todas as licitações, contratações, dispensas;
➢ Preencher com 50% dos cargos em comissão com servidores efetivos- Lei 4.858/12;
➢ Preencher cargos de comissão com profissionais capacitados;
➢ Criar plataformas para o acompanhamento da execução de planos distritais;
➢ Vedar à ocupação de cargos por pessoas com situação de inelegibilidade;

➢ Outras.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/15qF969AUHSJ_6bM37v8dx3w2DJVVk_Wo
•

Acompanhamento dos compromissos firmados pelo Governador quando candidato.

Transporte Público
•

Elaboração de Nota Técnica cobrando transparência,
apresentada em Audiência Pública promovida pelo Ministério
Público de Distrito Federal e Territórios em 18/02/2020.

Alimentação Escolar
Participação no Conselho de Alimentação Escolar. Conselheiras indicadas pelo
OSBrasília: Raíssa Valente e Karla Carvalhal.
•

Estudo e acompanhamento do projeto de terceirização da alimentação escolar no
Distrito Federal;

•

Participação em reunião com o Secretário de Educação, sobre a Terceirização da
Merenda Escolar no DF;

•

Elaborada Nota Técnica sobre proposta apresentada pelo GDF;

•

Participação em Audiência Pública no Palácio do Buriti em 06/03/20;

•

Atuação para alteração no modelo de relatório de resultados de pesquisa das
condições das escolas;

•

Participação na reunião promovida pela FIAN Brasil e OPSAN/DF, com tema: A
(in)segurança alimentar e Nutricional e a Pandemia no DF.

.

I Seminário de Controle Social do Gama
Seminário de Controle Social do Gama, destinado a participação da sociedade civil
organizada, população e autoridades públicas.
•

Contato com entidade para parceria na disponibilização de auditório. Prospecção
de parceiros para insumos necessários.

•

Elaboração de plano de trabalho para realização de evento. Formação de grupo de
trabalho para operacionalização.

•

A organização do evento, inicialmente previsto para 1o/04, foi adiada
indefinidamente em função da pandemia.

Divulgações na Mídia
Rádio CBN
•

06/01/2020 - Como participar com denúncias e reclamações (Ouvidoria, MP, TCDF, etc.) ;

•

13/01/2020 - Aumento da passagem transporte público x falta de transparência;

•

20/01/2020 - Tribunal de Contas deve ouvir demandas da população;

•

27/01/2020 - Cartilha ENCCLA - Integridade nas compras públicas;

•

03/02/2020 - Painel eletrônico, ponto biométrico e processo eletrônico na CLDF;

•

10/02/2020 - Portal da Transparência do DF - Acessos e novos dados;

•

17/02/2020 - Saída do controlador-geral - Gestão de licitações e contratos;

•

24/02/2020 - Falta de transparência no termo de cooperação entre GDF e Unidos de Vila
Isabel;

Divulgações na mídia
Rádio CBN
•

02/03/2020 - Audiências públicas sobre Transporte Público e terceirização da
Merenda;

•

09/03/2020 - Projeto Emenda a Lei Orgânica 19/2019 DF e o limite aos cargos
comissionados ;

•

16/03/2020 - Função fiscalizatória da CLDF;

•

Metrópoles

•

16/02/2020 – Gastos dos deputados distritais com verba indenizatória e
Câmara+Barata.

G1
•

19/02/2020 - Gastos dos deputados distritais com verba indenizatória.

Posição Financeira - Documentos:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KTlrmXyp4RjaN5SqylsgfXuEm1lTOH7S
Disponibilidades (Caixa e banco,
aplicações)

Saldo inicial
R$ 1.208,87

Doações Pagseguro, B.Brasil e
Apoia-se
Doação serviços contábeis:
Marrocos
Doação serviços 36 voluntários:
416 horas
Termo de Cooperação

Entradas

Saídas

3.148,30
2.090,00

2090,00

41.600,00

41.600,00

2000,00

Bolsa Estagiário

1.649,00

Despesas bancárias

222,20

Contribuições ao OSBrasil –
Curitiba
Rendimento aplicações financeiras

300,00

Despesas sites e memória –
doação de parte
TOTAIS

Saldo Final
R$ 4.150,96

9,98

1208,87

265,00

309,99

48.913,28

45.971,19

4.150,96

Mantenedores:

Apoiadores:

Parceiros:

Cidadãos, cidadãs e

Muito obrigado!
Aos patrocinadores, apoiadores e voluntários que sustentam o OSbrasília.

Acompanhe nosso trabalhos:
Whatsapp: (61) 99580-8269;
Site e canal para se voluntariar: http://osbrasilia.org/;
Facebook: http://www.facebook.com/osbrasilia;
Twitter: https://twitter.com/osbrasilia.

Ajude o Observatório financeiramente: Parcos recursos financeiros nos leva a agir em
poucas frentes.
https://osbrasilia.org/ajude-o-observatorio/.
https://apoia.se/observatoriosocial

