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SOBRE O RELATÓRIO
O
primeiro
Relatório
Quadrimestral
de
2021
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
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SISTEMA OSB
Além de ser responsável pela coordenação
do Sistema, o OSB é encarregado de orientar
e apoiar a 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.
Neste início de ano tivemos um novo OSB
filiado:

São Luís/MA
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MA

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
Cumprindo o compromisso pela transparência, no início de 2021 o Conselho de
Administração do OSB realizou a prestação de contas à Assembleia Geral e
apresentou os resultados do ano de 2020.
Acesse o relatório e confira:
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Em 2021 foi lançado o ECOA com o propósito de reunir virtualmente
as lideranças administrativas das unidades Filiadas ao Sistema OSB,
equipes de trabalho formadas por diretores, coordenadores
executivos, assistentes administrativos e estagiários.
O evento contou com uma pauta rica em conteúdos pertinentes às
rotinas de trabalho, normativas internas, sucessão e lideranças.
O ECOA também oportunizou espaço para ouvir as unidades do
Sistema OSB e suas necessidades em um bate papo super produtivo
que deu início a um Plano Nacional de Sustentabilidade.
Como primeiro evento interno, o ECOA busca a união dos
observadores, o fortalecimento institucional e o progresso da
bandeira em favor do controle social em nossas cidades e no país!
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AGENDAS E EVENTOS

REDE PARANAENSE
DE COMPLIANCE
Reunião da Rede com participação da
Gerente Executiva de Segurança da
Informação at Petrobras, Marcia Tosta, sobre
Compliance e a Prevenção ao Vazamento de
Dados e Cyber Risks

VALORES DO SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL
CGU E OCDE

A CGU, em parceria com a OCDE, anunciou
em evento online os Valores do Serviço
Público Federal, escolhidos com base em
pesquisa feita com servidores públicos
federais

MANIFESTO
BRASIL5.0
Projeto que reúne diversos atores com o
propósito de consolidar os fundamentos que
habilitem o Brasil a exercer o Protagonismo
na Transformação Digital Global, juntamente
com os países líderes no tema
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PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS
INTERORGANIZACIONAIS

REDE DE CONTROLE DA
GESTÃO PÚBLICA
O OSB passou a integrar a Rede de Controle no Estado do Paraná,
centro decisório que visa aprimorar a efetividade da função de
controle do Estado sobre a gestão pública.
O principal objetivo da Rede é desenvolver ações direcionadas à
fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à
corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao
compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio
de experiências e à capacitação dos seus quadros.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE
COMBATE À CORRUPÇÃO E À
LAVAGEM DE DINHEIRO
Como em 2020, em 2021 o OSB foi convidado a
integrar a Ação 09 da ENCCLA, ação que busca
consolidar e difundir o Programa Nacional de
Prevenção a Fraude e Corrupção.
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FORÇA TAREFA CIDADÃ
MONITORAMENTO • TRANSPARÊNCIA • AÇÃO INTEGRADA

Parceria com
Gestores

Controle
Social

Controle
Institucional

Quem promove
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FORÇA TAREFA CIDADÃ
MONITORAMENTO • TRANSPARÊNCIA • AÇÃO INTEGRADA

Em 2021 serão 150 auditores cidadãos formados pela CGU e pelo TCU que atuarão em conjunto
com as Redes de Controle da Gestão Pública em 8 Estados: RS, SC, PR, RJ, MG, TO, AC, MS, para:
Monitoramento da Transparência das Prefeituras nas cidades com mais de 50 mil
habitantes
(Na 2ª fase, todos os municípios serão avaliados).

Nos demais estados, as prefeituras serão monitoradas e terão as ações da Força Tarefa
implementadas por meio dos respectivos observatórios, onde o Sistema OSB esteja presente.
Em 2021 a Força Tarefa Cidadã também trabalhará na produção de conhecimento para
expansão das ações para todo o Brasil, em etapas futuras e para todo escopo da transparência
pública, não só referente a verbas destinadas ao enfrentamento da covid-19.
© OSB 2021

FORÇA TAREFA CIDADÃ
MONITORAMENTO • TRANSPARÊNCIA • AÇÃO INTEGRADA

Na primeira fase serão realizadas ações
preparatórias que vão desde a definição da
amostra de municípios a serem avaliados até a
capacitação
dos
Auditores
Cidadãos
(Observatório Social do Brasil):
Seleção dos Municípios que serão avaliados
Engajamento das Redes de Controle
Construção do instrumento de avaliação que
será utilizado
Capacitação dos Auditores-Cidadãos

Consiste no processo de avaliação propriamente
dito dos instrumentos de Transparência Ativa e
Passiva a ser feito por voluntários e técnicos,
previamente
capacitados
no
tema,
que
participam do Sistema de Observatório Social do
Brasil.
Avaliação dos Instrumentos de Transparência
Ativa e Passiva pelos Auditores-Cidadãos
Notificação dos Municípios pelo Observatório
Social do Brasil
Divulgação preliminar e novo engajamento
da Rede de Controle a respeito dos
Municípios com impropriedades encontradas
em sua avaliação
Avaliação Final e encaminhamento ao
Controle Institucional.

Adoção de ações de controle formal no caso da
identificação de evidências de irregularidades
que não tenham sido solucionadas pelo gestor
após notificação do controle social.
Nesse caso, a Rede de Controle será acionada
formalmente pelo Observatório Social do Brasil
para que os seus órgãos integrantes competentes
possam adotar providências de apuração e
responsabilização
que
podem
ser
exemplificativamente:
Processos de Representação
Processos de Acompanhamento
Realização de Auditorias
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LANÇAMENTOS 2021
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Mulheres conversando sobre Integridade, Empreendedorismo,
Negócios Transparentes, Gestão Pública Eficiente e muito mais
Dizer que tudo fica melhor quando a mão, o pensamento, a colaboração e a decisão de uma
mulher estão nos debates sociais pode parecer repetitivo, mas aqui no Sistema OSB vamos
repetir para que fique memorizado.
Contar com Mulheres em processos e discussões sobre Compliance, Empreendedorismo,
Gestão Pública, Controle Social, Ética e Transparência, buscando uma participação mais ativa,
é o objetivo deste super projeto: o ELAS NO CONTROLE – MULHERES QUE TRANSFORMAM, uma
produção e realização do Observatório Social do Brasil.
ELAS NO CONTROLE, é um programa quinzenal, gratuito e sempre ao vivo no canal
@OSdoBrasil no Youtube. Vamos fomentar a inclusão de mulheres em ambientes de gestão e
pautas relevantes que contemplem uma agenda positiva e construtiva em favor da sociedade.
© OSB 2021

NOSSOS PROGRAMAS
CONFIRA OS PROGRAMAS EXIBIDOS COM:

HELOISA GARRETT
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REGIANE RELVA
ROMANO

CAMILA GUALDA
SAMPAIO ARAÚJO

MARIA CLARA
CAVALCANTE BUGARIM

Lançado em 2020, o
Giro OSB divulga
ações de destaque dos
Observatórios Sociais do Brasil.
Confira o trabalho do
Sistema OSB nos
municípios brasileiros!
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4ª EDIÇÃO CONCURSO
DE BOAS PRÁTICAS
SISTEMA OSB
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Foi lançada a edição 2021 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 os trabalhos realizados
em 2020, estimulando que todos
tenham sucesso na condução de seu
OSB, alcançando visibilidade e
conquistando credibilidade da
comunidade local e nacional!

O
resultado
do
concurso
será
apresentado
em
dezembro/2021 no 12º Encontro Nacional dos Observatórios
Sociais do Brasil – Virtual. 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. Os vídeos enviados estarão disponíveis no canal oficial
@OsdoBrasil no YouTube, em uma playlist com todos os
produtos gravados, e por lá, deverá acorrer por meio de maior
número de curtidas, a conclusão da fase primeira

ASSISTA E CONHEÇA AS BOAS PRÁTICAS DE EDIÇÕES ANTERIORES

Serão 4 semanas de programação com propostas de
alta relevância em soluções inteligentes para
cidades, totalmente on-line, sempre ao vivo no
Youtube @OSdoBrasil.
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Pautar ações que possam colaborar com a
eficiência da Gestão Pública, no uso inteligente
de recursos, sejam eles humanos, financeiros ou
tecnológicos
e
que
essa
evolução
esteja
sustentada
por
pilares
que
fomentem
a
Inovação, a Transparência, a Ética, a Integridade
e a Participação Social, é o que propõe o
CONGRESSO PACTO PELO BRASIL, na construção
de sua agenda na edição 2021. Para cumprir esse
propósito, o Sistema OSB, seus parceiros,
voluntários e apoiadores realizam um evento
que promete deixar um legado histórico em
busca da Gestão Inteligente de Cidades, onde
poder público, iniciativa privada e sociedade
civil participem e construam uma agenda de
Compromisso com o Cidadão.

Prestação de Contas
Financeira
Mensalmente o OSB disponibiliza
relatório financeiro no site.
Acesse:

© OSB 2020

Nossos Conselhos

Belonice Sotoriva
Presidente do Conselho de
Administração

Ronaldo Dias
Vice-Presidente para Assuntos
Administrativo-Financeiro

Jean Pedroso
Vice-Presidente para Assuntos
de Comunicação

Conselho Superior:

Tatiana Bastos
Vice-Presidente para Assuntos
Institucionais e de Alianças

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 Ribeiro
Silvia Grewe
Membros Natos:
Ater Cristófoli
Eduardo Araújo
Ney Ribas

Conselho Fiscal:
Francisco Soelt
Vice-Presidente para Assuntos
de Tecnologia da Informação

Ricardo Hamad
Vice-Presidente para Assuntos
de Controle e Defesa Social

Glauber Recco
Vice-Presidente para Assuntos de
Produtos, Metodologia e Certificação

Expedito Pereira
Luiz Antonio Brandalise
Luis Fernando Costa
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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

Franciely Telles
Assistente Administrativo
Financeiro
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Nossos Mantenedores
Cessão de tecnologia e espaço
Apoio Financeiro
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WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

LINKEDIN

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

TWITTER

SPOTIFY

