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MENSAGEM DO PRESIDENTE
OLÁ AMIGOS OBSERVADORES!
O OSB – ARAÇATUBA FOI CONSTITUÍDO EM 15 DE MAIO DE 2019, RECEBENDO A AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO OFICIAL EM 22 DE AGOSTO DO MESMO ANO.
MAS A NOSSA LUTA COMEÇOU UM ANO ANTES, COM REUNIÕES E TRÊS PALESTRAS MOTIVACIONAIS FEITAS
PELO NOSSO QUERIDO NEY RIBAS, ENTÃO PRESIDENTE DO OS BRASIL. FORAM DUAS PALESTRAS POR VÍDEO
CONFERENCIA E UMA PRESENCIAL EM OUTUBRO DE 2018.
MAS ANTES DA FUNDAÇÃO OFICIAL, JÁ ESTÁVAMOS FAZENDO CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PODERMOS
ATENDER OS REQUISITOS DO OSB.
O APOIO RECEBIDO DE NOSSA COMUNIDADE FOI FANTÁSTICO, RAPIDAMENTE VIABILIZAMOS
FINANCEIRAMENTE A NOSSA UNIDADE DO OSB. NÃO PODEMOS NOS ESQUECER DO APOIO VINDO DOS
AMIGOS DO AGRONEGÓCIO, BEM COMO DAS COMUNIDADES EVANGÉLICAS E DE VÁRIOS FIEIS DA IGREJA
CATÓLICA.
TAMBÉM MUITO IMPORTANTES, FORAM OS APOIOS DAS ENTIDADES DE CLASSES, VINDOS ATRAVÉS DA
UECAR – UNIÃO DAS ENTIDADES DE CLASSE DE ARAÇATUBA E REGIÃO. DESTE MODO RECEBEMOS APOIO
DOS ADVOGADOS, MÉDICOS, ENGENHEIROS, ARQUITETOS, CONTADORES, DENTISTAS, INDUSTRIAIS E
EMPRESÁRIOS DE TODOS OS SETORES.
NÃO PODEMOS DEIXAR DE AGRADECER FORTEMENTE OS NOSSOS DIRETORES E CONSELHEIROS:
SAMIR NAKAD
ALDO LUPO NETO
PAULO HENRIQUE DARÉ
JOSÉ ANTONIO VESCHI
MARCO AURÉLIO JUNQUEIRA FURLAN
ALDINES APARECIDA SILVA GON
ANTONIO FONTANELLI
GISELE SARTORI BRACALE
FÁBIO AUGUSTO DUARTE
ALFREDO DE SOUZA NOGUEIRA
E TODOS OS NOSSOS NOBRES DOADORES, MANTENEDORES E PARCEIROS.
O OSB – ARAÇATUBA É UMA ENTIDADE QUE VEIO PARA REPRESENTAR A NOSSA SOCIEDADE, EM NOSSA
LUTA PELO BOM USO DO DINHEIRO PUBLICO. CADA VEZ MAIS PERCEBEMOS QUE UMA ENTIDADE IGUAL AO
NOSSO OSB, É IMPRESCINDÍVEL NA VIDA DE UMA CIDADE COMO A NOSSA. HOJE JÁ SOMOS VISTOS COMO
REFERENCIAL DE IMPARCIALIDADE E CORREÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO JUNTO AOS ENTES
PÚBLICOS MUNICIPAIS.
O NOSSO OBJETIVO AGORA É CONSEGUIR MOTIVAR MAIS VOLUNTÁRIOS A NOS AJUDAR A DAR CONTA DE
TODOS ESSES DESAFIOS.
O OSB SEGUE TRABALHANDO INTENSAMENTE NESSA ÉPOCA DE PANDEMIA [COVID-19] E DAS COMPRAS SEM
LICITAÇÕES.

Walter Ávila de Aguiar

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – ARAÇATUBA/SP
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

Walter A. de Aguiar

VICE PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Samir Nakad

Aldo Lupo Neto

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

INSTITUCIONAL E ALIANÇAS

Até novembro de 2020

VICE PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

CONTROLE SOCIAL E METODOLOGIA

COMUNICAÇÃO E INDICADORES

Paulo H. Daré

José A. Veschi

CONSELHO FISCAL
TITULAR

SUPLENTE

Marco A. J. Furlan

Gisele S. Bracale

TITULAR

SUPLENTE

Aldines A. S. Gon

Fábio A. Duarte

TITULAR

SUPLENTE

Antonio Fontanelli

Alfredo de S. Nogueira
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O QUE É E COMO FUNCIONA UM OSB
O QUE É UM OBSERVATÓRIO SOCIAL - OSB?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e
reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de
contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado
por cidadãos brasileiros que transformaram o seu
direito de indignar-se em atitude: em favor da
transparência e da qualidade na aplicação dos
recursos públicos. São empresários, profissionais,
professores, estudantes, funcionários públicos
(exceto os que integrem a esfera de atuação do
observatório específico) e outros cidadãos que,
voluntariamente, entregam-se à causa da justiça
social.

COMO FUNCIONA UM OSB?
Atuando como pessoa jurídica, em
forma de associação, um Observatório Social
do Brasil prima pelo trabalho técnico, fazendo
uso de uma metodologia de monitoramento
das compras públicas em nível municipal,
realizando o monitoramento de licitações,
desde a publicação do edital de licitação até
o acompanhamento da entrega do produto
ou serviço, de modo a agir preventivamente
no controle social dos gastos públicos. Além
disso, os Observatórios Sociais do Brasil
atuam em outras frentes, como:
• a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade
do cidadão acompanhara aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos.
• a inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios, contribuindo para geração
de emprego e redução da informalidade, bem como aumentando a concorrência e melhorando
qualidade e preço nas compras públicas.
• a construção de Indicadores da Gestão Pública, com base na execução orçamentária e nos
indicadores sociais do município, fazendo o comparativo com outras cidades de mesmo porte. E a
cada 4 meses realiza a prestação de contas do seu trabalho à sociedade.
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL
ARAÇATUBA
O Observatório do Social do Brasil – Araçatuba foi constituído em 15 de maio de 2019 e
desde então vem realizando o monitoramento de 258 processos licitatórios. Entre agosto e dezembro
de 2019 iniciamos o monitoramento de 41 processos e entre janeiro e dezembro de 2020 passamos a
monitorar mais 217, dentre eles 101 são de ações de enfrentamento ao COVID-19.
A
que

nossa

atualmente

é

organização
composto

de

é

filiada
150

ao

unidades

Sistema

Observatório

distribuídas

por

17

Social
estados

do

Brasil

brasileiros.

Além do trabalho de monitoramento também já realizamos atividades de educação fiscal e cidadania,
além de termos realizado importantes parcerias, dentre as quais citamos algumas: com o GEFE – Grupo
de Educação Fiscal do Estado da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
e com o Movimento Noroeste com Vida que realiza ações de enfrentamento ao COVID – 19.

Assembleia de Constituição realizada
em 15 de maio de 2019 na AEAN
Associação dos Arquitetos e Engenheiros da
Alta Noroeste
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ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO OSB
ARAÇATUBA

ASSEMBLÉIA
GERAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
FISCAL

EQUIPE OPERACIONAL OSB
ARAÇATUBA
2019:

01 Coordenador,
01 Assistente administrativo.

2020:

01 Coordenador,
01 Assistente administrativo (durante quatro meses),
01 Analista de Licitações,
01 Estagiário.
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PARCEIROS DO OSB
ARAÇATUBA

9

PRIMEIROS PARCEIROS

CIESP
Samir Nakad

ACIA
Wilson Marinho / Danilo Zaninelo

Siran
Fábio Brancato e Marco Viol

OAB
Sandro Laudelino

1ª REUNIÃO DA DIRETORIA
DO OBSERVATÓRIO

30/07/2019
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REUNIÕES DO OSB
ARAÇATUBA E SISTEMA OSB:
22 reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal do OSB – Araçatuba
(somando ordinárias e extraordinárias).
Antes da Pandemia a maioria das reuniões era realizada no modo presencial, após, passou a ser
realizada no modo virtual.
19 reuniões virtuais do Sistema OSB.
Realizadas pela coordenação nacional, nas quais participaram representantes dos 150
Observatórios existentes em 17 estados brasileiros.
09 reuniões com voluntários.
Reuniões para tratar de planejamento de ações e execução de projetos da organização que
envolvem participações de voluntários (Planejamento de atividades, Projeto Lixo Limpo, Projeto
Voto Consciente, etc.)

Reunião da diretoria do OSB
Araçatuba

Reunião da diretoria do OSB
Araçatuba

Reunião de equipe operacional
com voluntários

Reunião de Planejamento
Diretoria e Voluntários
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OUTRAS REUNIÕES:
02 reuniões presenciais com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo – Posto Fiscal de Araçatuba/SP;
01 reunião presencial para apresentação do trabalho do OSB-Araçatuba para representantes do
movimento Juntos Por Araçatuba;
01 reunião virtual com representante da Transparência Brasil para tratar sobre estratégia de
monitoramento de licitação para aquisição de merenda;
01 reunião virtual com o GAECO – Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado - Núcleo Araçatuba/SP para apresentação do trabalho do OSB – Araçatuba e tratar
sobre monitoramento de licitação.

Reunião com o movimento
Juntos Por Araçatuba

CAPACITAÇÕES
Cursos da ESCOLA DA CIDADANIA do Sistema OSB
Participação de associados voluntários, diretoria e mantenedores em cursos das áreas
de compliance do sistema OSB, diretoria e equipe administrativa, equipe administrativa
voluntários e TCU – Transparência e Contratos:
Capacitação OSB_Filiado_Diretoria e Administrativo,
Capacitação OSB_Compliance_Código de Conduta,
Capacitação OSB_Filiado Administrativo,
Capacitação OSB_Filiado Voluntários,
Compliance: Políticas e Procedimentos,
Entenda a Contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade,
Licitação - Como Vender para o Governo – Parte 1,
Treinamento_TCU_Transparência e Contratos
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Capacitação para voluntários do OSB – Araçatuba
O OSB – Araçatuba realizou uma capacitação presencial para voluntários sobre o código de
conduta e o papel da organização, além de promover a integração entre voluntários diretoria e
equipe operacional.

Curso Gestão de Voluntários, promovido
Sistema OSB em parceria com SESC

ASSEMBLEIAS
· Assembleia de constituição do OSB – Araçatuba;
· Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do OSB Nacional;
· Assembleia Geral Ordinária para processo eletivo 2020 da coordenação do Sistema OSB;
· 1ª Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas;
· Assembleias de Prestação de Contas dos quadrimestres: 1º e 2º de 2019 e 1º de 2020

WEBINÁRIOS/LIVES
· Webinário: Como a corrupção impacta a mudança do clima? - Promovido pela Rede Brasil do
Pacto Global em parceria com Transparência Internacional – Brasil;
· II Webinário Educação Fiscal – promovida pelo OSB de Santa Catarina;
· Live do Brasil Ético – Organizada pelo Sistema OSB, Corajosamente Éticos, Cidadão Alerta, Instituto
Soberania e Instituto Mude;
· 2° Encontro da Cidadania, promovido pelo OSB de Limeira/SP;
· Lançamento da Plataforma Tá de Pé Merenda, que está monitorando gastos com merendas
escolares.
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SEMINÁRIOS
· Seminário de Sustentabilidade – ITB equipamentos Elétricos Ltda. e Comitê ODS Birigui.

EVENTOS PRESENCIAIS EM ARAÇATUBA
· Palestra sobre o papel do OSB – Araçatuba na Igreja Amor & Cuidado de Araçatuba;

· Assembleia de prestação de contas do primeiro quadrimestre do OSB – Araçatuba na sede da
OAB – 28ª Subseção de Araçatuba;
· Café com o Presidente da Sicoob Paulista;

Samir Nakad representando o OSB
Araçatuba em evento da SICOOB Paulista

· Palestra sobre o papel do OSB e prestação de contas do 2º quadrimestre de 2020 na Ágape –
Igreja do Amor;
· Ato de assinatura do termo de cooperação técnica entre OSB – Araçatuba, Santa Casa de
Araçatuba e movimento Noroeste Com Vida.
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EVENTOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL
· 3° e 4° Congresso Pacto Pelo Brasil e V Congresso Integra – Compliance Across Américas (A 3ª
edição foi presencial e a 4ª virtual)

Representantes do OSB - Araçatuba participaram
da 3ª e 4ª edições do Congresso Pacto Pela paz.

Walter, Presidente do OSB – Araçatuba com o Sr. João
Pedro Gebran Neto, Desembargador e presidente do
TRF 4, durante o 3° Congresso Pacto Pela Paz

· 10 e 11° Encontro Nacional de Observatórios Sociais – ENOS.

· Fórum “O Controle no Combate à Corrupção 2020”, promovido pela CGU – Corregedoria Geral
da União.
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EDUCAÇÃO FISCAL
EVENTO:
IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS E O BOM USO DO
DINHEIRO PÚBLICO

Em 29/10/2019 o OSB - Araçatuba realizou uma palestra sobre a importância
do pagamento de tributos e o bom do dinheiro público para os alunos da Escola Estadual Prof. Enzo Bruno Carramaschi do município de Bilac/SP, ação que fez parte da
semana da cidadania.
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EVENTO:
AÇÃO CIDADANIA FISCAL.
Realizado em 14/12/2019, o evento teve
o objetivo de conscientizar a população sobre a
importância do monitoramento do uso do dinheiro público
arrecadado através de tributos (IMPOSTOS e taxas)
e realizar a campanha ÁREA LIVRE DE CORRUPÇÃO.
Representantes do OSB - Araçatuba distribuíram
materiais informativos e conscientizaram as pessoas que
passaram pelo local apresentando um exemplo prático
distribuindo copos de água e informaram sobre quanto
de imposto é pago nesse produto que é um dos mais
consumidos diariamente, apresentaram o trabalho do
Observatório e a importância de combater a corrupção.
O evento contou com as parcerias importantes da
empresa Água ARAGUA, que gentilmente cedeu copos de
água para distribuirmos aos cidadãos, da Associação dos
Lojistas do Calçadão que nos cedeu o espaço no calçadão,
da Prefeitura Municipal de Araçatuba que autorizou a
realização do evento no local, da Secretaria Estadual da
Fazenda - posto de Araçatuba que nos cedeu materiais
com informações importantes para o contribuinte e teve a
colaboração de representante da Associação Comercial e
Industrial de Araçatuba.
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PARCERIAS
PARCERIA ENTRE OSB – ARAÇATUBA E O GEFE/SP DA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
O Observatório Social do Brasil – Araçatuba e a Escola de Governo
da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, por intermédio do Grupo de Educação Fiscal Estadual de São Paulo – GEFE/SP celebraram
Termo de Cooperação Técnica objetivando o fortalecimento do Programa Nacional
de Educação Fiscal – PNEF no Estado de São Paulo, colaborando mutuamente
nas ações de cidadania/educação fiscal em parceria no município de Araçatuba.
Ao Grupo de Educação Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento
do Estado de São Paulo compete apoiar o trabalho do OSB – Araçatuba oferecendo gratuitamente, mediante planejamento e disponibilidade, participação nas
ações de consciência e educação fiscal nas escolas públicas e privadas de Araçatuba; participação nas ações de consciência e educação fiscal da população
em ações de cunho educativo e provocados pelo organização não governamental;
participar da elaboração e nas ações de calendário específico promovido pelo OSB
quando de seu planejamento anual; quando possível, conceder materiais de orientação educativa para as áreas fiscais, de gestão pública e outros, impressos ou
digitais, banners, folders e outras formas de divulgação em massa e elaborar relatórios oficiais sobre os resultados das atividades exercidas nesta parceria proposta.
Em contrapartida, o OSB - Araçatuba se compromete a realizar o trabalho de monitoramento das
contas públicas municipais, promovendo maior transparência na gestão dos recursos públicos, avaliando licitações e atos públicos que envolvam despesas e investimentos financeiros e suas implicações legais e éticas.
Serão desenvolvidas ações de consciência e educação fiscal, como, por exemplo, a semana da
cidadania e o feirão do imposto que irão conscientizar a população sobre o quanto se paga de tributos nos
produtos que mais são consumidos/adquiridos periodicamente e desse modo promover maior transparência
na gestão dos recursos públicos.
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PROPOSTA DE PARCERIA ENTRE OSB – ARAÇATUBA, EPCP TCESP E OAB – SUBSEÇÃO ARAÇATUBA.
O OSB – ARAÇATUBA elaborou e ofereceu proposta para a realização de uma ação conjunta o
TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da ECPC - Escola Paulista de Contas Públicas e
a Ordem dos Advogados do Brasil, com a atuação da sua 28ª Subseção de Araçatuba/SP, para a realização
do CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS.
PÚBLICO ALVO:
• CIDADÃOS E SOCIEDADE CIVIL;
• MEMBROS DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS E PARTICIPANTES [OSB-ARAÇATUBA / TCE-SP /
OAB-SP];
• MEMBROS E FUNCIONÁRIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS [PREFEITURA MUNICPAL DE ARAÇATUBA,
CÂMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS.];
• MEMBROS E PARTICIPANTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS.
CONTEÚDO:
1. O QUE É PROCESSO LICITATÓRIO?
MODALIDADES [MAIS UTILIZADAS ATUALMENTE],
2. LEGISLAÇÃO VIGENTE E SUAS EMENDAS
ETAPAS E PROCESSOS DE UMA LICITAÇÃO [PRÁTICA],
3. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
[DIREITO DE ACOMPANHAR O PROCESSO / A LEGALIDADE DE REGISTROS AUDIOVISUAIS
DAS SESSÕES PÚBLICAS / O QUE É INTERESSANTE SER OBSERVADO POR QUEM
ACOMPANHA / PRÁTICAS “INCORRETAS” POR PARTE DO ÓRGÃO LICITANTE EM UM
PROCESSO LICITATÓRIO [CASOS ANTERIORES].
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PARCERIA REALIZADA COM O MOVIMENTO NOROESTE COM
VIDA - NCV
COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OSB - ARAÇATUBA, NCV E SANTA CASA
No dia 26/06/2020, o Observatório Social do Brasil – Araçatuba assinou um termo
de cooperação técnica com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba com anuência dos
instituidores do Movimento Noroeste com Vida. Essa parceria foi proposta pelo movimento NCV,
que reconheceu a importância do trabalho realizado pelo OSB – Araçatuba e o convidou, pois
precisava de uma instituição com experiência no controle social sobre recursos e serviços públicos
para atuar no monitoramento das doações que foram realizadas para a instituição de saúde.
O trabalho de monitoramento que o Observatório Social do Brasil – Araçatuba realizou foi voluntário
e teve o objetivo de garantir a otimização e a transparência no uso dos recursos captados pelo
movimento e doados para a Santa Casa.
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ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DE KITS DE EPIs EM MUNICÍPIOS E
DE CESTAS BÁSICAS PARA ENTIDADES DA REGIÃO
Além do trabalho realizado com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, na parceria
com O NCV o OSB – Araçatuba colaborou e monitorou presencialmente a entrega de kits de EPIs
para profissionais de saúde em diversos municípios da região de Araçatuba e cestas básicas para
entidades de Andradina, Araçatuba, Birigui, Guararapes e Penápolis.
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PROJETOS
LIXO LIMPO
Criação do grupo de trabalho “LIXO LIMPO”
para realizar monitoramento do sistema de
coleta de lixo, em especial da medição de
tonelagem coletada, da administração de
aterros sanitários, meio ambiente, licitações,
contratos e empenhos.

MERENDA ESCOLAR
Criação de um grupo de trabalho especial
para monitorar o sistema de merendas nas
escolas, com foco nos contratos e empenhos,
licitações, compra e entrega dos produtos,
qualidade das refeições.
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FORÇA TAREFA CIDADÃ
Participação no projeto desenvolvido pelo
Sistema OSB para realização de monitoramento
dos portais da transparência de municípios da
região, com objetivo de fortalecer o controle
social no país.

VOTO CONSCIENTE
PARCERIA: OSB, UECAR e ORDEM DEMOLAY

Crição de grupo de trabalho em parceria
com uecar – União das Entidades de
Classe de Araçatuba e Região e a
Ordem DeMolay, para realização de
ação educativa e apartidária em escolas
estaduais e municipais, conscientização
da importância do voto.
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ELEIÇÕES 2020

O OSB- Araçatuba, por meio do projeto DE OLHO
NAS ELEIÇÕES 2020, propôs a assinatura de TERMOS
DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO para
candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.
Todos os candidatos a prefeito e a vice assinaram o
documento voltados para o executivo, contendo 47 propostas
de ações e 75 candidatos ao cargo de vereador assinaram o
termo voltado para o legislativo, com o mesmo objetivo, mas
com 27 propostas.

O que é e para que serve o termo de
compromisso?
O QUE É?
É um documento que elenca diversas ações
relacionadas a TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E GESTÃO,
que foi apresentado para todos os candidatos a prefeito (a) e
vereadores.

PARA QUE SERVE?
É uma ação que visa engajar candidatos, caso eleitos,
a desempenharem ações que visam a melhoria da eficiência do
gasto público e dos serviços prestados à população.
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MONITORAMENTOS DE LICITAÇÕES
PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019
TIPO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE

Tomada de preços

2

Inexigibilidade

1

Chamada Pública

1

Concorrência Pública

10

Pregão Presencial

27

TOTAL GERAL

41

Tomada de preços 2
Inexigibilidade 1
Chamada Pública 1

41

Concorrência Pública 10

PROCESSOS
MONITORADOS
Pregão Presencial 27

Tomada de preços

Inexigibilidade

Chamada Pública

Concorrência Pública

Pregão Presencial

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
TIPO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE

Concorrência Pública

10

Dispensa de Licitação

43

Inexigibilidade

02

Tomada de Preços

20

Pregão Presencial

66

Compra Direta

76

TOTAL GERAL

217

Pregão Presencial 66

Concorrência Pública 10

217

Dispensa de Licitação 43

PROCESSOS
MONITORADOS
Inexigibilidade 2
Tomada de Preços 20

Concorrência Pública
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Dispensa de Licitação

Inexigibilidade

Tomada de Preços

Pregão Presencial

COVID – 19 - 2020
TIPO DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 11

QUANTIDADE

Dispensa de Licitação

11

Pregão Presencial

14

Compra Direta

76

TOTAL GERAL

101

101

Pregão Presencial 14

PROCESSOS
MONITORADOS
Compra Direta 76

Dispensa de Licitação

Pregão Presencial

Compra Direta

MONITORAMENTOS DE LICITAÇÕES

QUANTIDADE DE PROCESSOS MONITORADOS:
AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019: 41
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020: 217

TOTAL: 258
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MONITLEGIS
MONITLEGIS – MONITORAMENTO
DO TRABALHO DESENVOLVIDO
PELOS VEREADORES DE
ARAÇATUBA
O MonitLegis é uma ferramenta que
proporciona o monitoramento de atividades da
Câmara Municipal, como a produção legislativa, as
despesas e faltas dos vereadores e disponibiliza essas
informações para todos os cidadãos interessados.
Apesar

da

obrigatoriedade

dessas

informações estarem disponíveis no portal da
transparência da Câmara, filtrá-las não é uma tarefa
fácil, principalmente para quem não conhece o
caminho e/ou quem não está acostumado a acessar
esse tipo site. Então, com o objetivo de simplificar
o acesso a essas informações, o MonitLegis veio
para permitir que a população possa avaliar melhor
o trabalho dos vereadores.
Em 2020, o OSB – ARAÇATUBA
começou a monitorar as informações da Câmara
Municipal. Esse projeto é desenvolvido pela equipe
operacional da organização e conta com o importante
apoio de voluntários para realizar levantamento das
informações que irão subsidiar o ranking.
Estamos

realizando

a

medição da

produção legislativa, levantando a quantidade
e quais foram as proposituras apresentadas por
cada vereador (projetos de lei, moções, títulos e
comendas, requerimentos, indicações e pedidos
de informações). Outro tipo de levantamento que o
projeto está realizando é o dos gastos por vereador
e o total da Câmara (diárias, combustível, folha de
pagamento, cópias, comunicação, etc.). Outra ação
importante neste projeto é a aferição dos atrasos ou
saídas antes do final das sessões e as ausências de
cada vereador, justificadas ou não.
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NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO OSB
ARAÇATUBA
Em seu primeiro ano de atividades o OSB – Araçatuba funcionou numa sala cedida
gratuitamente pelo Sr. Antenor José Geraldi (In Memorian), localizada na Rua Aguapeí, n° 40, na região
central do município. Com o aumento da demanda de trabalho e da equipe operacional, a organização
passou a ter a necessidade de se instalar em um espaço mais amplo. Então, a diretoria deliberou pelo
aluguel de um imóvel maior que proporcionasse melhores condições para o desenvolvimento das
atividades do OSB. Em maio de 2020 foi alugado o imóvel onde atualmente a instituição está sediada,
localizado na Rua Duque de Caxias, n° 1308, Vila Bandeirantes no município de Araçatuba.
Esse imóvel possui cinco cômodos, sendo uma sala, dois quartos, um banheiro e uma
copa/cozinha. A sala é utilizada pela equipe operacional para trabalhos de secretaria, num dos quartos
foi instalado a sala de reuniões e atividades desenvolvida por estagiário, o outro quarto está à disposição
para atividades da diretoria e a copa foi reservada para atividades com voluntários.

In Memorian
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NOTÍCIAS NA IMPRENSA
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DEPOIMENTOS DE ASSOCIADOS
MANTENEDORES
Eu apoio o Observatório Social por ser uma importante ferramenta para a monitorização das
verbas públicas e melhor aplicabilidade dos recursos recebidos pelo município”.

Dr. ANTONIO MENDES FONTANELLI
Médico endocrinologista
Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes - Regional São Paulo
Coordenador Científico de Endocrinologia e Metabologia do Estado de São Paulo

A OSB – Araçatuba é uma excelente ferramenta de monitoramento das contas municipais.
Precisamos apoiá-la!
Eu como vice-presidente da OSB, juntamente com todos colaboradores e companheiros
nos empenhamos para que o dinheiro público seja o mais bem aproveitado possível. E sendo um
produtor rural sabemos o quão suado são os tributos que pagamos”.
EDSON JOSÉ BERNARDES
Produtor Rural - cria, recria e engorda de bovinos, plantio de cana de açucar e outras culturas
Formado em Engenhaia Civil

Apoiamos o OSB pois sabemos a importância do monitoramento das contas públicas para
que a verba seja aplicada da melhor maneira possível em prol da cidade e do cidadão araçatubense”.

LILIANA TELES DE MENEZES ALMEIDA
Agropecuarista
Nelore do Golias

Tenho acompanhado com interesse as atividades do OSB/Araçatuba, pois entendo que
uma administração adequada e eficiente das verbas públicas, passa por transparência dos gestores
e monitoramento da sociedade. No meu entender, essa atividade junto ao poder público redunda
em procedimentos que evitam, detectam e auxiliam a prevenir a ocorrência de irregularidades ou
suspeitas indevidas.
Uma postura ética e transparente por parte da administração municipal é o que esperamos
em nossa sociedade”.
SAMUEL DE SOUSA JUNIOR
Pastor da Comunidade Casa do Pai

Um OSB em nosso município nos ajuda a economizar dinheiro público,
pois realizam monitoramentos com o objetivo de evitar desvios e/ou desperdícios.
O mais importante é a nova cultura que está se formando: da participação do cidadão de olho no
dinheiro público”.

MARIA CECÍLIA CORREA RIBEIRO
Empresária no ramo de escolas de idiomas
Formada em Letras pela PUC Campinas
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DEPOIMENTOS DE ASSOCIADOS
VOLUNTÁRIOS
O Observatório Social na cidade de Araçatuba contribui para a evolução social, econômica
e ética da sociedade. Sempre aberto e necessitando de mais voluntários essa obra de fundamental
importância”.

ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA
Advogado

O OSB é um exemplo materializado que vem demonstrando que as pessoas de bem da
sociedade civil, podem e devem acompanhar as ações do Poder Público executivo e legislativo e a
utilização dos impostos pagos pelos cidadãos araçatubenses.
Parabéns ao time de colaboradores por esse nobre e importante trabalho”.

LUCIANE BUENO
Presidente da UECAR – União das Entidades de Classe de Araçatuba e Região
Empresária

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - ARAÇATUBA , além de me proporcionar ações
em que possa exercer minha cidadania e me desenvolver como agente transformadora da
sociedade, sempre se propõe a investir na qualificação de seus voluntários trazendo conteúdos
ricos em termos de palestras, educação fiscal, treinamentos, networking, entre inúmeras outras
ações. Me sinto privilegiada”.
MELANIE WOOD
Advogada
Especialista em Direito Público
Empresária no ramo educacional como gestora da UNISA Polo EAD em Araçatuba

O Observatório Social do Brasil busca ajudar a sociedade no combate a corrução e na
melhoria da gestão pública, visando a inovação, a transparência dos atos públicos perante a
sociedade e busca auxiliar os órgãos de controle. Participar desta organização é um ato de civilidade
e patriotismo, pois como cidadã é de interesse não somente pessoal, mas de toda uma comunidade,
para que os seus recursos viáveis sejam aproveitados de forma correta e transparente, dando a todos
a oportunidade de questionar como serão aplicados os recursos”.
MELINA LEMOS VILELA
Advogada / Especialista em Direito Ambiental pela PUC/SP
Mestre em Direito pela PUC/SP
Diretora geral do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES)
Sócia do escritório Montanini Advogados Associados

O desenvolvimento da comunidade não se sustenta sem a efetivação e ampliação da
participação dos cidadãos nas políticas públicas, tanto na fiscalização, quanto na elaboração e
execução delas. Individualmente é possível e quisto, mas quando existem associações que juntam
pessoas com propósito, o potencial de transformação na comunidade é exponencialmente maior. É
isso que vejo no Observatório Social do Brasil em Araçatuba, um catalizador de pessoas engajadas
pelo desenvolvimento da cidade e aperfeiçoamento das políticas públicas do Município, de forma
participativa, democrática, qualificada e permanente”.
RODRIGO CELLA
Engenheiro civil, especializado e atuante em saneamento e meio ambiente.
Membro da ONG Associação do Grupamento Ambientalista (AGA Brasil) que tem atuação
na Região do Baixo Tietê.
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Em 15 de maio de 2019 a sociedade organizada de Araçatuba
deu um grande passo ao abraçar o propósito do controle social.
Isto muito orgulha o sistema OSB, pois somos 150 observatórios
em um só sistema, com voluntários valorosos que se dedicam na
construção de um pais melhor.
O controle social é um tema desconhecido de muitos brasileiros
que, mesmo vivendo em um país democrático, ainda não têm a cultura
de observar a aplicação dos recursos e incentivar através da educação
fiscal e cidadã os princípios éticos de uma sociedade. Sempre que
uma cidade busca a metodologia do OSB todo o sistema é impactado
positivamente tornando-se mais forte e feliz.

BELONICE FÁTIMA SOTORIVA
Presidente do Sistema OSB
Contadora

NEY DA NÓBREGA RIBAS
Ex-presidente e atual conselheiro do Sistema OSB
Empresário
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Parabéns voluntários de Araçatuba que, juntamente com diversos
parceiros conquistados, constroem uma história que certamente deixará
inúmeros bons exemplos para a sociedade.
Observatórios como o de Araçatuba fortalecem nossa missão e
contribuem para transformar a realidade da cidade e de nosso país e de
cada Brasileiro”.

Queridos amigos e amigas, cidadãs e cidadãos araçatubenses,
integrantes e apoiadores do OSB-ARAÇATUBA!!!
Nestes mais de 12 anos do Sistema Observatório Social do
Brasil, uma das coisas que mais gratificantes são os momentos em
que os Observatórios constituídos, celebram as conquistas e os
resultados. Aquilo que era sonho de alguns tomou corpo e, com garra
e determinação, tornou-se realidade. E a história do OSB-ARAÇATUBA:
lembro ainda vividamente a primeira reunião, a visita em ARAÇATUBA,
para primeira palestra em abril de 2014, justamente na semana em que
acontecia o Campeonato de Vôo Livre. A cidade estava agitada! Quem
compareceu ao auditório da palestra recebeu... e a semente lançada no
coração das lideranças germinou e eclodiu em 2019!
Graças ao comprometimento e credibilidade dos Líderes e do
apoio das entidades, especialmente representadas na UECAR, vocês
tornaram o sonho realidade. Ousaram e conquistaram o respeito pelo
trabalho, pela maneira íntegra na condução das ações.
Hoje, ao ver os resultados, podemos afirmar que é apenas uma
amostra de tudo que pode ser construído quando homens e mulheres
de BEM, se unem em prol de uma causa. Dizemos sempre que ninguém
faz nada sozinho. Por isso, a importância de cada cidadão participar
ativamente de ações que possam tornar ARAÇATUBA cada vez mais
PRÓSPERA E JUSTA PARA TODOS.
Externo aqui meu voto de GRATIDÃO àqueles que perseveraram
e acreditaram que é possível mudar!
Quando temos PROPÓSITO, cuidar da nossa cidade e auxiliar os
Gestores a aplicar corretamente os recursos dos nossos impostos se
torna uma tarefa rotineira.
O caminho da INTEGRIDADE depende de valores e praticá-los
é uma maneira de honrarmos o sonho dos que vieram antes de nós:
nossos antepassados, suas lutas, seus sonhos e seus exemplos.
Parabéns OSB-ARAÇATUBA, vocês são referência para todos
nós e junto com os mais de 150 Observatórios espalhados pelo Brasil,
haverão de inspirar mais e mais pessoas na construção de uma nova
história”.

NÃO BASTA RECLAMAR,
APONTAR E SÓ ESPERAR.
INDIGNAR-SE É IMPORTANTE,
MAS ATITUDE É FUNDAMENTAL!

VAMOS COMBATER A
CORRUPÇÃO.

DOE, FAÇA PARTE.

Rua Duque de Caxias, n° 1308
Vila Bandeirantes | Araçatuba/SP
aracatuba@osbrasil.org.br
18 99639.1467

Contribua com o trabalho do OSB-Araçatuba:

Acompanhe as nossas redes sociais
Facebook.com/observatoriosocialaraca
@osb.aracatuba

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB PAULISTA
BANCO 756
AGÊNCIA 4446
CONTA 12.849-04
CNPJ: 34.309.033/0001-30

VENHA SER UM VOLUNTÁRIO NO OSB – ARAÇATUBA.
Pautamos nossa conduta nos seguintes Valores:
Apartidarismo;
Cidadania;
Comprometimento com a justiça social;
Atitude ética, técnica e proativa;
Ação preventiva;
Visão de longo prazo.
Para ser associado ao OSB-Araçatuba não pode ter envolvimento político-partidário.
Nenhum envolvido no Sistema OSB pode ser filiado ou vinculado a qualquer partido há, pelo
menos, 6 meses antes de se associar à organização.
Não pode ter consanguinidade até o segundo grau com funcionários comissionados/
subordinados do órgão observado (Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, etc.).

APOIO

Sameka Modas Ltda
Alameda Luiz da Silveira, 885 - Birigui - SP
Telefone: (18) 3642-3884
E-mail: sameka@sameka.com.br
www.facebook.com/SamekaBebe
www.sameka.com.br

