2ª Prestação de
Contas Quadrimestral
MAIO - AGOSTO DE 2021
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O que é um
Observatório Social
QUEM PODE PARTICIPAR

O Observatório Social do Brasil – São Leopoldo
é uma instituição não governamental,
apartidária que prima pelo trabalho técnico
de modo a agir preventivamente no controle
social dos gastos públicos.
Pertence ao sistema OSB que possui 150
Observatórios Sociais presentes em 17 estados
brasileiros.
Possui mais de 3.500 voluntários trabalhando
no Controle Social e evitando o desperdício
do dinheiro público.
Atua de forma preventiva e proativa
Antes que os recursos sejam gastos
Contribuindo com a gestão pública através do estímulo da
transparência na gestão pública.

Eixos de Atuação
COMO TRABALHA UM OBSERVATÓRIO SOCIAL?

É um espaço democratíco e apartidário
Reune o maior número de entidades representativas da
sociedade cívil

Compras Públicas
O QUE FOI MONITORADO NO 2º QUADRIMESTRE

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Impossibilidade de monitorar os valores
de referência das licitações devido a falta
de Informação.

Ao
analisar
as
compras
diretas
localizamos apenas o montante de R$
144.986,66.

CONSIDERAÇÕES

CONSIDERAÇÕES

Precisa-se
buscar
contantemente
o
aprimoramento no nível de transparência
para obter-se maior interação junto aos
cidadãos.

Estes números não refltem a realiadidade
do município..
As informações disponibilizadas no portal
da transparência não devem estar
dispersas ou incompletas, Devem ser de
fácil acesso para qualquer cidadão.
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44%

Licitações Publicadas

Licitações Monitoradas

Monitoradas no
quadrimestre

Força Tarefa
CIDADÃ

ORIGEM

TRABALHO

Nasceu durante a pandemia do novo
coronavírus
diante
da
necessidade
de
transparência nas compras públicas a partir da
flexibilização dos processos licitatórios previstos
na Lei 13.979/2020. A Força Tarefa engloba um
conjunto de ações de monitoramento de
portais de transparência realizado por
voluntários
e
técnicos.
O
foco
é
a
disponibilização de informações e documentos
relativos às despesas efetuadas por estados e
municípios no enfrentamento ao covid-19.

O trabalho é realizado por avaliadores
voluntários capacitados por equipes de
auditores do TCU, da Controladoria
Geral da União (CGU) e do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul
(TCE-RS). O objetivo é verificar se os
municípios disponibilizam e cumprem
as normas previstas na Lei de Acesso à
Informação (LAI), além de outros
preceitos da transparência pública.

2.3 MIL
Municípios avaliados

8

+ 200MIL

Estados

habitantes

Recomendações
PARA MELHORAR A VIDA EM COMUNIDADE

FALTA DE ALVARÁ E PPCI NO
LEGIDLATIVO
Em vista do risco de ocorrência de
sinistros no prédio ocupado pela Câmara
de Municipal de Vereadores de São
Leopoldo, o Observatório Social
recomendou a transferência dos trabalhos
do legislativo municipal para outro prédio,

PONTOS DE COLETAS PARA
RESÍDUOS ELETRONICOS
Foi recomendado a disponibilização de
pontos de coleta de resíduos eletrônicos
nos locais de vacinação,

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Foi recomendado ao poder público que os
pontos de vacinação atendessem além do
horário comercial, contribuindo para
diminuir a aglomeração de pessoas, tanto
nos pontos de vacinação quanto no
transporte público, colaborando no
combate à pandemia.

65%
Vacinação Covid-19
1ª Dose

41

1%

Vacinação Covid -19
2ª Dose

Vacinação Covid -19
3ª Dose

Eleições
3ª GESTÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

Presidente: Eduardo Muniz Werneck

Conselho Fiscal - Titular: Sandoval dos Santos

Vice-Presidente Administrativo-Financeiro:
Osmar Silva Carneiro

Conselho Fiscal - Titular: Clovis Garcia Perraro

Vice-Presidente de Controle Social e
Metodologia: Tiago Spengler

Conselho Fiscal - Titular: Karin M. de Oliveira
Conselho Fiscal – Suplente: Regina Osinski

Vice-Presidente de Sustentabilidade e Relações
Institucionais: João Darzone Junior

Conselho Fiscal – Suplente: José Lair Reichert
Conselho Fiscal – Suplente: Anildo M. da Silva

Vice-Presidente de Divulgação de Imagem e
Indicadores: Virginia Maria Rodrigues

+400
Licitações monitoradas

+180 100%
Ofícios Emitidos

Controle Social

Agenda
ONDE ESTIVEMOS PRESENTES

CONGRESSO SISTEMA OSB
Foram 15 dias, 120 palestrantes, 60 horas
de programação ao vivo, mais de 200.000
pessoas interagindo com os conteúdos nas
redes sociais. Números que mostram um
alcance social de impacto. A proposta
digital da edição 2021 pode levar à
sociedade brasileira conteúdo do mais alto
nível e tudo de forma gratuita.

1ª RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

PARCERIA BERLINDA

Neste evento tivemos a oportunidade
deapresentar de forma detalhada e interativa
as ações realizadas no primeiro quadrimestre
do ano.

Nosso Presidente faz perte da bancada de
comentaristas
permanentes do programa
Berlinda em Foco. Oportinudade impar para
dar evidência as temáticas discutidas e
abordades pelo Observatório Social.

12ª
Edição da
Prestação de contas

4
Anos de atuação

16
Presença em cidades
gaúchas

Educação para a
Cidadania
PROJETO EM EDUCAÇÃO
OBJETIVOS
O projeto tem por objetivo desenvolver
atividades relacionadas com a importância
social e econômica dos tributos e conceitos de
cidadania para crianças e adolescentes, através
da utilização de cartilhas, apresentação visual
de imagem e vídeo com exemplos a partir da
realidade vivenciada pelo educando,

PARCERIAS

PERPECTIVAS

O projeto está sendo aplicado em insituições
de apoio ao ensino, que atendem alunos da
rede pública municipal,
Firmamos parceria com o Centro Medianeira, o
Centro Comunitário Talitha Kum e o Instituto
Lenon.

Este é o primeiro e fundamental passo
para despertar o interesse, estimular a
transformação e o desenvolvimento de
uma sociedade consciente de seus direitos
e deveres com condições de exercer sua
cidadania.

+300

3

Crianças e adolescentes
atendidos

Instituições Parceiras

1ª
Iniciativas de muitas
que virão

Parceiros
ESTES TRANSFORMARAM A INDIGNAÇÃO EM ATITUDE

12

20

Empresas parceiras

Comuniddae apoiadora

2
Apoiadores por projetos

Contatos
INDIGNAR-SE É IMPORTANTE, MAS ATITUDE É FUNDAMENTAL!

MAHATMA GANDHI

Devemos ser a mudança que
queremos ver no mundo.

CONTATOS

51) 99205-3488
saoleopoldo@osbrasil.org.br
www.saoleopoldo.osbrasil.org.br
@observatoriosocialsl

