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O segundo Relatório Quadrimestral de 2020 traz
informações do período entre maio e agosto, 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   

SOBRE O RELATÓRIO

Boa leitura!
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http://osbrasil.org.br/contato/


Neste ano o Observatório Social do Brasil, o  Instituto
ARC – Auditoria, Riscos & Compliance  e a  ESENI –

Escola Superior de Ética Corporativa Negócios &

Inovação  uniram esforços para fazer um grande
evento, com o tema TRANSFORMANDO PELA
INTEGRIDADE.

O grande evento, na verdade, consiste na fusão dos
dois eventos sobre Gestão Pública, Inovação,

Integridade e Compliance: o 4º Congresso Pacto Pelo
Brasil, idealizado e realizado pelo OSB e o V
Congresso Integra Compliance Across Americas,

organizado e idealizado pelo Instituto ARC e ESENI.
Saiba mais!

A união desses dois eventos surgiu da percepção de que
apenas o trabalho conjunto pode, de fato, mudar o Brasil
pela integridade, buscando contribuir para a
implementação da cultura da Integridade, tanto na
iniciativa privada quando na esfera pública, abrindo
portas para uma nova era!

O evento, todo em formato digital, teve início em 25 de
agosto e se estenderá até 23 de setembro. Venha
conosco, seja um agente de mudança, participe do 4º
CONGRESSO PACTO PELO BRASIL e do V CONGRESSO
INTEGRA – COMPLIANCE ACROSS AMÉRICAS!
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https://pactopelobrasil.org.br/


Confira o que aconteceu nas primeiras semanas:
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Semana da Gestão Pública Semana da Inovação

https://youtu.be/QkTaTL1NNbU
https://youtu.be/nDE65sl0qok


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.

Novo OSB filiado no período:

Rio Negrinho/SC

SISTEMA OSB
Ampliação
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AÇÕES E ATIVIDADES
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Cursos e Webinários promovidos
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https://escoladacidadania.osbrasil.org.br/formacao-candidatos-vereador/
http://escoladacidadania.osbrasil.org.br/
https://escoladacidadania.osbrasil.org.br/webnargamificacao/
https://escoladacidadania.osbrasil.org.br/gamificacaocorporativa/
http://escoladacidadania.osbrasil.org.br/cursos-tce-pr-form/
https://escoladacidadania.osbrasil.org.br/webnar-juliana-nascimento/


OSB  PROMOVE  AÇÃO  PARA  GARANTIR  TRANSPARÊNCIA  DURANTE  PANDEMIA
Parceira com Redes de Controle da Gestão Pública objetiva analisar a transparência e a aplicação dos
recursos da saúde nas prefeituras para combate ao coronavírus

A pandemia de coronavírus no país tem trazido
problemas que vão muito além da falta de leitos
hospitalares ou deficiências na área da saúde É isto
que tem indicado o OSB através da Força Tarefa
Cidadã.

Em razão da dispensa de licitação (Lei 13.979/2020),
que permite compras em caráter emergencial pelas
prefeituras, sem o processo licitatório, há mais
facilidades para eventuais desvios, o que está sendo
monitorado pelo Sistema OSB.
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São ações de monitoramento dos portais de
transparência, realizado por voluntários e técnicos do
Sistema OSB, com foco na disponibilização de todas
as informações e documentos relativos às despesas
efetuadas pelos municípios e estados no
enfrentamento à covid-19.

De forma inédita no Brasil, o trabalho está sendo
realizado de forma integrada com órgãos oficiais de
controle - Tribunais de Contas da União e dos
Estados, Controladoria-Geral da União, Ministérios
Públicos Federal e Estaduais, entre outros.
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Ação  no estado de
Santa Catarina junto
a prefeitos sobre
metodologia de
avaliação dos portais
de transparência.

https://sites.google.com/view/transparenciacovidsc


INSTITUTO  ÉTICA  SAÚDE  E  OSB  CELEBRARAM  TERMO  DE  COOPERAÇÃO
Parceria busca criar soluções para a gestão pública da saúde e apoiar os gestores que necessitam de
suporte técnico em relação à pandemia e às compras emergenciais para o enfrentamento da Covid-19
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https://www.youtube.com/watch?v=zCnZJOKib7s


RANKING DE TRANSPARÊNCIA
NO COMBATE À COVID-19

Em parceira com a Transparência Internacional no Brasil,

as unidades do Sistema OSB tem dado publicidade à

posição das cidades no ranqueamento dentro da

plataforma e questionando o poder público sobre o

efetivo acesso a dados e a efetiva aplicação dos recursos

no combate à corona vírus.

A TI lançou o Ranking de Transparência no Combate à

COVID-19 para identificar e promover as melhores

práticas de transparência de informações referentes às

contratações emergenciais realizadas em resposta à

COVID-19. 

Com dados de 26 estados brasileiros e suas capitais, além

do Distrito Federal, o comparativo, atualizado

regularmente, tem como objetivo oferecer um

instrumento adicional para que a sociedade, a imprensa

e os órgãos de controle monitorem as respostas do poder

público ante a crise. 

O ranking também tem como metas estimular o poder

público a promover continuamente a transparência de

suas ações e reconhecer o bom trabalho realizado por

alguns governos estaduais e prefeituras.

TRANSPARÊNCIA  INTERNACIONAL  &  SISTEMA  OSB  RANQUEIAM  CIDADES
E  COBRAM  TRANSPARÊNCIA
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3ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE BOAS
PRÁTICAS DO SISTEMA OSB

Em julho o OSB lançou a terceira edição do concurso de

Boas Práticas onde as unidades filiadas ao Sistema OSB

têm a oportunidade de apresentar, em vídeos, as

atividades, projetos e ações desenvolvidas no último ano

e que mereceram destaque por sua relevância e

impacto social.

O objetivo do concurso é desafiar os Observatórios

Sociais do Brasil a divulgarem seus trabalhos realizados

durante todo o último ano, estimulando que todos

tenham sucesso na condução de seu OSB, alcançando

visibilidade e conquistando credibilidade da

comunidade local e nacional!
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O resultado do concurso será apresentado em

dezembro/2020 no 11º Encontro Nacional dos

Observatórios Sociais. Os votos serão captados em duas

fases, a primeira, votação popular, aberta ao público,

onde os Observatórios com mais votos passarão para a

segunda fase que será decidida por votos internos, das

filiadas do Sistema OSB.

Assista e vote:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrwE0-AP5-C4bMUUEKusjU_vIjBOLQNAA


Promoções e participações
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EVENTOS
OFICINA DE GESTÃO

Quatro encontros promovidos

pelo  Sesc Comunidade  em

parceria com o OSB para

capacitar gestores e

colaboradores de entidades

sociais interessados em

implantar ou aperfeiçoar

programas de voluntariado e

técnicas de engajamento.

Observatório Social do Brasil:
voluntariado e cidadania, o que

tenho a ver com isso?

Live promovida pelo Sesc Comunidade

sobre o trabalho do  OSB com

participação da presidente Belonice

Sotoriva e voluntária Carla Pereira.

Série de
webinários sobre
Educação Fiscal
organizados
pelo OSB SC

https://youtu.be/-Zswo5TZ1L4
https://youtu.be/YN7TjMlkZC4
https://youtu.be/umCRokkP7Yk
https://youtu.be/i-LVf8iD3bs


A edição de 10/08 mostrou ações do TCE PR e a

recomendação do OSB em prol do Controle Social.

A participação do cidadão, de olho nas contas

públicas, passa a ser imprescindível a fim de evitar

desperdício de recurso público, mal investimento

ou mesmo casos de corrupção.

Assista:

BOM  DIA  BRASIL

OSB NA MÍDIA CNN  BRASIL  BUSINESS
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Dez organizações da sociedade civil que atuam em

iniciativas anticorrupção, entre elas o OSB, apontam

risco de “favorecimento a atividades ilícitas”, como

corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro,

ocultação e evasão de divisas, decorrente da criação

da nota de R$ 200 pelo Banco Central do Brasil.

Leia:

https://globoplay.globo.com/v/8764334/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/04/organizacoes-anticorrupcao-repudiam-guinada-do-bc-ao-criar-nota-de-r-200


Desde o 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 segundo quadrimestre 60 publicações

do Giro foram produzidas, somando mais

de 100 em 2020.

Todos estão disponíveis no site:

http://osbrasil.org.br/giro-osb
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http://osbrasil.org.br/giro-osb/


Mensalmente o OSB disponibiliza

relatório financeiro no site. 

Acesse:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
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http://osbrasil.org.br/pasta-administrativo-financeira/


Ronaldo Dias

Vice-Presidente para Assuntos

Administrativo-Financeiro

Jean Pedroso

Vice-Presidente para Assuntos

de Comunicação

Belonice Sotoriva

Presidente do Conselho de

Administração

Francisco Soelt

Vice-Presidente para Assuntos

de Tecnologia da Informação

Ricardo Hamad

Vice-Presidente para Assuntos

de Controle e Defesa Social

Tatiana Bastos

Vice-Presidente para Assuntos

Institucionais e de Alianças

Glauber Recco

Vice-Presidente para Assuntos de

Produtos, Metodologia e Certificação

NOSSOS CONSELHOS
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Conselho Fiscal: 
Expedito Pereira

Luiz Antonio Brandalise

Luis Fernando Costa

Conselho Superior:
Raul Groppo

Fábio Coqueiro

Fábio Lima

Flávio Dondoni

Flávio Viana

Gerson Musial

Jorge Lobe
Leonor de Souza

Marcelo Vendrame

Marcio Bocchio

Maria Helena de Carvalho

Patrícia Castro

Roberto Zardo

Rosana Pinheiro

Silvia Grewe

Membros Natos
Ater Cristófoli

Eduardo Araújo

Ney Ribas



Letícia Cardoso

Assessora Executiva e Compliance

Felipe Alves

Assessor de Comunicação

Roni Enara

Diretora Executiva

Kenia Dorl

Desenvolvimento de Negócios

Cristina Marcondes

Serviço de Atendimento ao Observador

Mateus Porfirio

Assessor de TIC

Eliz Sampaio

Designer

Eduardo Archer

Assessor de TI

NOSSA EQUIPE

© OSB 2020



NOSSOS MANTENEDORES
Cessão de tecnologia e espaço

Apoio Financeiro
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https://rcc.com.br/
https://micropowerglobal.com/
https://www.bbmnet.com.br/
http://www.sicoobunicoob.com.br/
https://site.faciap.org.br/faciap/home
http://proeestagios.com.br/
http://www.proe.org.br/


Rua Heitor Stockler de França, 356 - Centro Cívico

Curitiba/PR CEP 80030-030

41 3307-7058

FACEBOOK TWITTERINSTAGRAMWEBSITE YOUTUBE LINKEDIN

https://twitter.com/osbrasil
https://www.facebook.com/OSdoBrasil?fref=ts
http://instagram.com/osdobrasil
http://osbrasil.org.br/
http://youtube.com/osdobrasil
https://br.linkedin.com/company/osbrasil



