
+  E N G A J A D O S !

Participação em Grupos de Trabalhos

Nacionais: 

    1. GT MonitLegis: Cujo objetivo é desenvolver
e aprimorar metodologias de monitoramento do
Legislativo;
    2. GT Sustentabilidade: Com ênfase em 
 pensar e articular estratégias visando a
prosperidade do Sistema OSB

Capacitação de Voluntários: Os Voluntários
seguiram participando de cursos, treinamentos,
congressos, encontros e webnários de forma
online.

P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S
S E T E M B R O  A  D E Z E M B R O / 2 0 2 0

Entidade de Utilidade Pública – Em setembro
de 2020, o Observatório Social foi declarado
Entidade de Utilidade Pública pela Lei Nº 6.363,
de 2 de setembro de 2020.



Educação Cidadã – Reunião com a Diretora
Pedagógica da Prefeitura de Pindamonhangaba e
com gestores e professores da rede municipal. Na
ocasião foi distribuído um questionário, que levantou
a necessidade de treinamento/capacitação dos
professores para aplicação do Projeto Observador
Mirim e outros.

Educação Fiscal parceria Colégio Anglo –

Levantamento das licitações no portal da
transparência da Prefeitura de Pindamonhangaba. O
projeto foi desenvolvido pelos alunos do Colégio
Anglo – Emílio Ribas e teve como objetivo mostrar aos
alunos a importância do acesso à informação.

Projeto Licitações -  O OSBP durante o último
quadrimestre de 2020 manteve o levantamento
das licitações abertas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba e a divulgação das mesmas pelas
redes sociais. Com isso, possibilitando mais
visibilidade e encorajamento dos empresários locais
para participarem dessa interessante oportunidade e
fomentar a economia dessa região que possamos
divulgar aos empresários da cidade.

Sustentabilidade do OS – Reunião com as empresas
Gerdau e Confab para busca de investimento em
projetos do Observatório, aproveitando a Lei de
Utilidade Pública.

Eleições 2020 – Participação e divulgação da
campanha “De olho nas Eleições” solicitando aos
candidatos a vereador e a prefeito que assinassem o
termo de compromisso do Observatório Social do
Brasil.

Bate-Papo ACIP – Participação dos voluntários do
OSB no Bate-Papo ACIP, lives que aconteceram
durante o ano de 2020. As lives abriram espaço para
divulgação do trabalho do Observatório.



Monitoramento do Legislativo – Realização de
monitoramento do trabalho do legislativo, inclusive com
divulgação do trabalho na mídia local antes das
eleições. O trabalho apresentou a frequência, emendas
e projetos de leis propostos pelos vereadores.

Programa OSB 100% eficiente – O Observatório Social
de Pindamonhangaba ficou em 2º lugar no Estado de
São Paulo e 11º lugar no Brasil. O Programa OSB 100%
eficiente foi criado para garantir que todos os
filiados do Sistema Observatório Social do Brasil,
ofereçam aos seus associados e a comunidade local os
serviços mínimos necessários que contribuam para a
eficiência da gestão pública. A certificação é válida
por um ano.

ENOS 2020 – Participação em massa no 11º Encontro
Nacional dos Observatórios Sociais, que aconteceu
entre os dias 2 e 4 de dezembro. Resultados: 
a.) Reconhecimento da Gestão de Voluntários

b.) Painel LAI. Lei de Acesso à Informação. Ideia bem
aceita. Site estruturado, padronizado e obrigatório para
as Cidades (Executivo e Legislativo) + Economia +
Eficácia. 

LDO/LOA/PPA - Conforme informações sobre a Lei
Orçamentária específica a área de Saúde do Município
e dados fornecidos pelo site do OSB (que envolve todas
as cidades que compõem o OSB), Pindamonhangaba
obteve a 29ª colocação – isto demonstra que tem muito
a melhorar.

Concurso Nacional de Boas Práticas: O

Plano de Desenvolvimento Local – O trabalho com o
PDL está a todo vapor, muitas reuniões foram
realizadas durante o os últimos meses de 2020. Com o
apoio do Sebrae e participação ativa da ACIP, do
Sindicato Rural de Pindamonhangaba, Comtur  e da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Turismo, e mais recentemente, da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A 
 contribuição do Observatório com o Plano tem sido
significativa como a criação da campanha Descubra
Pinda com desenvolvimento de logo, organização de
duas rotas de bike e agora estamos na fase de
lançamento campanha.



Balancete



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: 

site: www.pindamonhangaba.osbrasil.org.br
www.facebook.com/observatoriosocialdepinda | email: pindamonhangaba@osbrasil.org.br  
Celular: Maria Helena (12) 99782-0269 | Mara 99744-6128 | André  99148-6286

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. Durante a quarentena as reuniões estão sendo online.
Nesses encontros planejamos ações a serem realizadas no
município. Entre em contato.

Mantenedores

Contatos

Seja um voluntário!


