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SOBRE O RELATÓRIO
O primeiro Relatório Quadrimestral de 2020 traz
informações do período entre janeiro e abril, resultados de
nossa atuação na coordenação do Sistema OSB, presente
hoje em 150 municípios de diversos estados brasileiros.
Todas as ações descritas nesse relatório refletem a missão
do OSB: empoderar os cidadãos para o exercício do
controle social a fim de evitar a corrupção e o desperdício
de recursos públicos, incentivando a sociedade civil a ser
protagonista na gestão pública!
Informações adicionais e outros esclarecimentos podem ser
acessados pelos canais diretos de comunicação com o OSB:
osbrasil.org.br/contato
contato@osbrasil.org.br

Boa leitura!
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NOVA GESTÃO
2020 - 2022

Em março ocorreu a Assembleia Geral Ordinária para o
Processo Eletivo do OSB. A contadora, mãe e
empresária, Belonice Sotoriva, assumiu a presidência
com a chapa “A FORÇA DA CIDADANIA”. Belonice
exerceu a função de Presidente do OSB-Erechim/RS e
foi Vice-Presidente na última gestão do OSB. Eleita a
primeira presidente mulher do Sistema, assumiu o OSB
com 150 unidades filiadas e o desafio da ampliação da
metodologia a outros municípios. Com a bandeira da
integração, união e fortalecimento, a nova diretoria
assumiu o compromisso de fomento e fortalecimento
constante do controle social no Brasil.

Belonice Sotoriva, Presidente OSB

Conselho de Administração
Belonice Fátima Sotoriva, Presidente
Ronaldo Dias de Oliveira, VP Administrativo-Financeiros
Jean Sandro Pedroso, VP Tecnologia de Comunicação
Francisco Antonio Soeltl, VP Tecnologia da Informação
Ricardo Hamad, VP Controle e Defesa Social
Glauber Recco, VP Produtos, Metodologia e Certificação
Tatiana Quintela de A. Bastos, VP Institucional e de Alianças
Conselho Fiscal
Expedito Maurício Pereira
Luiz Antonio Brandalise
Luis Fernando Ferreira Costa
Conselho Superior
Raul Groppo
Fábio Coqueiro
Fábio Lima
Flávio Dondoni
Flávio O. d’Alessandro Viana
Gerson Musial
Jorge Lobe
Leonor Venson de Souza

Marcelo Vendrame
Marcio Bocchio
Maria Helena S. de Carvalho
Patrícia Castro
Roberto Zardo
Rosana Pinheiro
Silvia Grewe
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SISTEMA OSB
Ampliação

Além de ser responsável pela coordenação do Sistema,
o OSB é encarregado de oferecer orientação e suporte
para abertura de novas unidades.
Oferece atendimento em grupo e personalizado e
realiza palestras de sensibilização para criação, além
de suporte em todas as etapas até a instalação das
unidades.
Novos OSBs filiados no período:

Jaguaruna/SC
Piracicaba/SP
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AÇÕES E ATIVIDADES

© OSB 2020

RETROSPECTIVA 2019
Principais resultados
2019 foi um grande ano para o Sistema OSB. Algumas ações que merecem destaque:

Evento Internacional

Tema de Livro

Prêmio Internacional
Confira a retrospectiva completa:

Selo Pacto Pelo Brasil
Movimento
Novos cursos e webinários
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OSB NA MÍDIA
REVISTA ÉPOCA
Artigo publicado enfatiza a
importância
do
controle
social e cita o Sistema OSB
como referência.

RPC TV
O OSB participou de entrevista sobre
projeto de Lei no Paraná que propõe a
instalação de câmeras de vídeo para o
monitoramento
em
tempo
real
da
realização de obras de infraestrutura.
Assista:

Leia:
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A partir do início de 2020 o OSB tem
estimulado e divulgado ações de destaque
das unidades que compõem o Sistema
OSB através do Giro OSB, além dos
programas da TV OSB, no ar desde 2015.
No primeiro quadrimestre 44 publicações
do Giro foram produzidas.
Todos estão disponíveis no site:
http://osbrasil.org.br/giro-osb
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PARCERIAS
O OSB busca parcerias com organizações
similares, entidades representativas do
setor produtivo e órgãos oficiais de controle
para maximizar suas ações e gerar maior
impacto com menos recursos.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
No início de março, com apoio do MP BA foi
realizado o 1º Encontro Estadual de Controle Social
reunindo os Observatórios Sociais do Brasil do estado
com o objetivo de capacitar e fornecer ferramentas
de controle social da gestão pública.

ARTICULAÇÕES E NOVOS PARCEIROS
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Secretaria
Especial
do
Governo
de
Assuntos
Federativos: apresentação e construção de parceria.
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil: Fortalecimento da parceria, apresentação de dados
atualizados do Sistema OSB, projetos e expansão em todo
o país, levando a bandeira do fomento ao Controle Social.
Confederação Nacional dos Municípios: apresentação de
projetos e a possibilidade da construção de uma agenda
propositiva entre ambas as instituições

PARTICIPAÇÃO
NA ENCCLA

ESTRATÉGIA NACIONAL
DE COMBATE À
CORRUPÇÃO E À
LAVAGEM DE DINHEIRO
À convite, o OSB integra 3 dos 11 grupos de
trabalho para desenvolvimento das Ações
planejadas para o ano de 2020.
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Ação
09
Ação
10

Ação
11

Elaborar diagnóstico analítico da estrutura de
prevenção à corrupção dos órgãos federais,
estaduais e municipais

Elaborar e divulgar um catálogo/portfólio de
oportunidades de capacitação virtual e gratuita para
observadores públicos, conselheiros de políticas
públicas e servidores públicos, com foco em
aspectos
ligados
à
contratação
pública
e
acompanhamento de políticas públicas, bem como
adoção de outras iniciativas e instrumentos que
estimulem a transparência e o fornecimento de
dados abertos
Fomentar a implementação da transparência ativa
por meio da disponibilização on-line, com fácil
acesso aos instrumentos referentes aos atos que
impliquem a realização de despesas públicas, em
âmbito nacional (em todas as esferas federativas),
como forma de facilitar o controle social e dificultar
a prática de desvio de recursos públicos e corrupção

DIVULGAÇÃO POR PARCEIRO
Em abril o OSB foi tema de um podcast, o Potencial
ComplianceCast, apresentado por Glades Chuery e que
traz novidades sobre o mundo do GRC,
Governança, Riscos e Compliance

Ouça:
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Ações do Sistema OSB
© OSB 2020
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CORONA E
CORRUPÇÃO,
NÃO!

O Procurador da República,
Deltan Dallagnol, apoiou a
campanha

O OSB idealizou uma campanha
de financiamento coletivo para
sensibilizar cidadãos a cerca da
necessidade redobrada do
monitoramento das compras
públicas, especialmente na área
da saúde, durante a pandemia do
coronavírus, além de arrecadar
recursos para sua manutenção.
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Prevenção à Corrupção
TRANSPARÊNCIA E PREGÃO ELETRÔNICO
Por recomendação do governo, a adoção de home office tem
sido adotada para as atividades frente ao controle de
contaminação pelo vírus da Covid-19. Mesmo com tais
medidas e cuidados, o Sistema OSB não cessou suas
atividades. De casa, técnicos e voluntários continuam
monitorando os processos de licitação, editais e certames,
realizados pelas prefeituras e câmaras municipais. Para que
isso aconteça com sucesso, os portais da transparência dos
municípios precisam estar acessíveis, com fácil localização das
informações e o principal, atualizados. O Sistema OSB tomou
a iniciativa de comunicar oficialmente as prefeituras e
câmaras municipais para que mantenham seus dados sobre
compras e gastos em dia, a fim de colaborar com o
monitoramento dos cidadãos, visando fortalecer e fomentar o
controle social.

PAINEL COVID-19
Criada pelo Cincatarina, o OSB apoia a divulgação e utilização
da plataforma eletrônica para agilizar processos de compras
de produtos para o combate ao Coronavírus. O objetivo é
ganhar tempo nos processos afim de garantir que vidas
possam ser salvas e que a transparência, integridade e ética
possam estar dentro destes procedimentos de aquisição de
produtos e serviços. Conheça a plataforma:

http://cincatarina.sc.gov.br/covid19
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Lives
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL

MÉTODOS ÁGEIS: INFLUÊNCIA DA

COVID-19

METODOLOGIA ÁGIL NOS RESULTADOS
EMPRESARIAIS E PROCESSOS DE

Webinário com Dr. Ariosto Mila, advogado, servidor
público na área de licitação, atuou por mais de 16
anos na Administração Pública e Prof. Davi de Melo,
com 20 anos de atuação tanto em capacitações na
área de licitações para empresas e servidores
públicos como também foi membro da comissão de
licitações de órgãos públicos.
Assista:

INTEGRIDADE
Webinário com a especialista em Compliance, Glades
Chuery. Contadora e Administradora de formação:
mais uma apaixonada por inovação e criatividade.

Assista:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
Mensalmente o OSB disponibiliza
relatório financeiro no site.
Acesse:
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NOSSA EQUIPE

Roni Enara
Diretora Executiva

Letícia Cardoso
Assessora Executiva e Compliance

Kenia Dorl
Desenvolvimento de Negócios

Felipe Alves
Assessor de Comunicação

Cristina Marcondes
Serviço de Atendimento ao Observador

Eduardo Archer
Assessor de TI

Mateus Porfirio
Assessor de TIC

Eliz Sampaio
Designer
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NOSSOS MANTENEDORES
Cessão de tecnologia e espaço
Apoio Financeiro
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WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

Rua Heitor Stockler de França, 356 - Centro Cívico
Curitiba/PR CEP 80030-030
41 3307-7058

