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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:

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.
Fase: Aguardando passar o momento forte da pandemia para retomar o lobby.

Acompanhamento de Emendas Parlamentares

OUTROS

...

-

Classificação de mais de 200 emendas parlamentares;

-

78 emendas - solicitada documentação e/ou comprovações;

-

59 respondidas e em análise;

-

4 recursos.

...

...

21%

Acompanhamento de emendas parlamentares
Projeto destinado ao acompanhamento das emendas parlamentares do Distrito Federal.

Emendas Parlamentares 2019
•

PROGRAMA: EDUCA MAIS BRASÍLIA

•

7 deputados com maior valor empenhado:

Outras ações na Câmara Legislativa
•

Reunião com deputado sobre gastos durante a pandemia;

•

Encaminha ofício à todos os deputados expondo motivos para a rejeição
da Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO) nº 19/2019, s/ desobrigar
órgãos do DF a manter o percentual mínimo de 50% dos cargos em
comissão ocupados por servidores efetivos. Solicitamos o posicionamento
de cada um. Não houve respostas nesses 10 dias.

•

Questionamento sobre os limites de gastos com pessoal na admissão para
novos cargos. Câmara respondeu que está atenta.

•

Questionamos contratos de terceirização durante pandemia. Resposta
que reduzirão vale transporte e alimentação conforme convenção por
categoria. Reduzirão contribuições ao sistema S.

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 Emergenciais:
•

Acompanhamos 11 compras com dispensa de licitação da Secretaria de Saúde.

•

Inspecionados 9 processos relacionados à pandemia.

•

Realizados questionamentos em 5 processos à SES-DF;

•

Requeremos informações e mais esclarecimentos. Proporemos melhoria na gestão de
compras e na melhoria do hospital de campanha e etc.

Outras ações junto ao GDF
•

Questionamos o governador no compromisso assumido conosco na garantia de
pelo menos 50% dos cargos serem ocupados por funcionários efetivos em cada
órgão, devido sua proposta contrária encaminhada à Câmara (Projeto de
Emenda n. 19/19).

•

Denúncia ao TCDF sobre não retenção em conta vinculada de contratos da
Saúde.

•

Estuda e questiona à Secret.Educação planilha de custos dos contratos
emergenciais nº 50 e 61.

•

Questionamos 35 entidades públicas sobre contratos de terceirização em
tempos de pandemia. Revisão de pgto. Vale transporte e alimentação, alíquota
de tx. Senai, Sesi, etc.

Alimentação Escolar
Participação no Conselho de Alimentação Escolar com duas representantes:
•

Estudo e acompanhamento do projeto de terceirização da alimentação
escolar;

•

Identificação da má gestão da AE na Secretaria de Educação;

•

Ações para a não aprovação da terceirização nos moldes propostos, com
aumento de 70% no custo sem melhoria na alimentação;

•

Grande mídia destaca participação de interessados em ganhar o contrato na
condução do processo de terceirização;

•

CAE promove lives junto aos grupos e pessoas interessadas para firmar
cuidados;

•

PANDEMIA: Cobra e acompanha entrega de kits de alimentação aos alunos
sem aula presencial.

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

•

Ranking: Dados econômicos e resultados de 2017 .

•

Ranking: Índice de Transparência dos Tribunais e síntese.

•

Contestação dos Tribunais antes da publicação.

•

Busca por parcerias institucionais.

Divulgações na Mídia
Rádio CBN
•

18/05/2020 - Transparência do GDF na pandemia: dados, licitações e contratos;

•

25/05/2020 - Regras da LRF (benefícios fiscais, etc.), mais licitações e contratos.

•

01/06/2020- Como encaminhar indícios de irregularidades?

•

08/06/2020- Omissão de dados da Covid19 infringe lei e prejudica;

•

15/06/2020 -Redução de gastos na CLDF - Verba Indenizatória.

•

22/06/2020 –Não focar só nas compras pela pandemia. Temos merenda, obras,ônibus.

•

29/06/2020 - Comissionados: Promessas de campanha x situação 1º trimestre de 2020;

•

06/07/2020 -Conselhos e a participação da população na discussão de políticas públicas.

Divulgações na mídia
Rádio CBN
•

27/07/2020 - Após alta de mortes, GDF cai em avaliação de transparência da Covid;

•

03/08/2020 - Negativas crescem e ameaçam direito de acesso à informação;

•

17/08/2020 -Contrariando promessas e lei, nº. comissionado no GDF segue em alta;

•

24/08/2020 -Mudança na divulgação de dados da Covid foge a lei e a lógica.

TVN Brasil
•

08/06/2020 –O Papel da Câmara Legislativa e o controle do OSBrasília

G1
•

31/07/2020 –Projetos de leis da CLDF para datas comemorativas, homenagear

pessoas ou coisas do gênero, tira o foco de questões mais relevantes.

Colaboradores - 2º Quadrimestre 2020
210 candidatos a voluntários inscritos. 33 prestaram serviços ao OSBrasília nesse período.
Cerca de 110 voluntários ou candidatos no total participaram dos 8 grupos de trabalhos e/ou
discussões pelo WhatsApp.

Destaque dos voluntários por projeto/ação:
•

Câmara mais Barata: Guilherme, Rodrigo Chia – 3 horas.

•

Observa TC: Diego Jacques, Josir Alves, Flávio, Fernanda, Gustavo e Staffuzza,
Aquino – 220 horas.

•

Conselho de Transparência (CTCS): Luis Fernando, Flávia Lemos, e Gilberto Calasans –
52 horas.

•

Leis na pandemia: Saulo, Michael, Staffuzza, Welder e Gilberto – 25 horas.

•

Alimentação Escolar : Karla e Raissa – 384 horas

Colaboradores - 2º Quadrimestre 2020
•

Emendas Parlamentares: Welder, Mandarim, Débora, Josedir, Gilberto, Staffuzza,
Gracinda, Igor, Iolanda, Saulo, Andréa, Luiz Carlos – 190 horas doadas.

•

Compras e Contratos: Welder, Gracinda, Josir Alves, Michael, Saulo, Andréa,
Gilberto e Staffuzza – 165 horas

•

Comunicação: Rodrigo Chia, Marilson, Madalena, Marilene, Vinicius, Half e
Staffuzza – 95 horas

•

Carta Compromisso do Governador: Chia, Flávia e Staffuzza – 9 horas

•

Conselho Fiscal: Reginaldo e Josir – 14 horas

•

Administrativo: Gilberto, Marilson, Staffuzza, Welder, Luís Fernando, Staffuzza e
Mônica. – 216 horas doadas

•

Estagiário em direito: Thiago Gonçalves: atua em todos os projetos. –Bolsa de Estudos

•

Publicae Empresa Junior: Alexandre, Davi, Cecília, Magno, Regina, Fantacini, Maria
Valentina, Larissa, Gabriela e Breno – Parceria com Contrato firmado.

Posição Financeira em R$ - Documentos:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KTlrmXyp4RjaN5SqylsgfXuEm1lTOH7S
Disponibilidades
aplicações)

(Caixa

e

banco, Saldo inicial
1.400,27

Entradas

Doações pessoas físicas

4.940,50

Termo de Cooperação

6.000,00

Rendimento aplicações financeiras

178,24

Desp. site, memória e publicação –
doação emprestimo de parte
Bolsa Estagiário e transporte

385,00

Saídas

729,99
3.892,00

Despesas bancárias

506,90

Contribuições ao OSBrasil – Curitiba

800,00

Serviços terceiros –Publicae e outros

2.290,00

Finanças favoráveis
Doações serviços contábeis: Marrocos

Serviços de 36 voluntários: 2.160 horas
TOTAIS

Saldo Final
4.685,12

11.503,74

8.218,89

4.171,00

4.171,00

3.284,85

194.400,00 194.400,00
1400,27

78.268,88

75.518,19

4.685,12

Colaboradores financeiros
Ana Zélia Valente de Miranda,

Olavo Santana,

Aylah Christie Beltrão Rosa,

Onésimo Staffuzza,

Geraldo Morais,

Rafael Cardoso,

Gilberto M. Calasans Gomes,

Raíssa Staffuzza,

Guilherme Brandão,

Ruan Staffuzza,

Luís Fernando Ferreira Costa,

Tom Barros.

Marcia Christina Rabelo

Mantenedores:

Apoiadores:

Parceiros:

Cidadãos, cidadãs

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: https://apoia.se/observatoriosocial

ou

https://osbrasilia.org/ajude-o-observatorio/. Banco Brasil ag. 29.12-2 cta. 39.719-9

Parcos recursos nos leva a agir em poucas frentes.

