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Observatório Social do Brasil
Assis Chateaubriand
Fundado em 2011, o Observatório Social de Assis Chateaubriand
vem atuando a fim de Contribuir com uma gestão pública eficiente
e transparente.
O
Observatório
é
formado
por
voluntários,
sem
filiação POLÍTICA/PARTIDÁRIA, sem vínculo com o poder público
municipal, que doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade
mais ética e melhor para todos.

Observatório Social do Brasil
Assis Chateaubriand
É mantido, graças a colaboração de empresários, instituições e
pessoas físicas que acreditam que é possível transformar nossa cidade
através do controle social. O Observatório não recebe recursos
públicos, mantendo assim sua independência dos órgãos observados.

O Observatório Social do Brasil - Assis Chateaubriand é filiado ao Sistema
OSB, presente em 150 cidades de 17 estados brasileiros.
A atuação do Observatório é estabelecida segundo as metodologias,
normativas e orientações do Sistema OSB, sempre pautando-se na
legalidade e nas possibilidades de cada Observatório.

Diretoria 2021-2022
CONSELHO ADMINISTRATIVO:
Presidente – Hádan Lucas Valeriano de Oliveira
Vice Presidente – Eliandro Anholeto Costa
Tesoureiro – José Roberto Sozza Júnior
Vice Tesoureira – Maria Aparecida Melo Meneses Tamparowsk
CONSELHO FISCAL:
Luís Alberto Grohe
Carla Caroline Pego de Morais
João José Meneses Bulhões e Ferro

Voluntários do OSB-Assis
Chateaubriand (atualmente)
Camila Cardozo de Souza
Carla Caroline Pego de Morais
Eliandro Anholeto Costa
Fábio Lopes Vieira
Hadan Lucas Valeriano de Oliveira
João José Meneses Bulhões Ferro
José Roberto Sozza Junior
Luciane de Avelar Correa
Luis Alberto Grohe
Luzia Estelita Venturim
Maria Aparecida Melo Meneses Tamparowsk
Mariana Oliveira Rovere
Marli Secchi de Lima
Tháis Regina Ossucci Gaiote
Valdirene Aparecida Montanher
Wandrey Leal dos Santos Gouveia

MONITORAMENTO
DAS LICITAÇÕES
O principal objetivo ao monitorar as licitações é
agir preventivamente antes que o problema
aconteça, de forma a indicar ao gestor os
problemas
encontrados,
evitando
assim sobrepreços, aquisições de má qualidade ou
desnecessárias, entre outros.

Monitoramento de licitações
MODALIDADES LICITATÓRIAS
Inexigibilidade 9

Pregão 18

Dispensa 9
Tomada de
preços 1

Monitoramento de licitações
Monitoramento

Foram abertos 19
processos licitatórios
no período.

11

Certames acompanhados

3 estão suspensos

19

Editais Analisados
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100% dos editais foram analisados.

Dispensas e Inexigibilidades
A Dispensa de Licitação é uma forma legal de
contratação pelo governo que dispensa o uso
de licitação. E pode ser utilizada quando em
diversas hipóteses, sendo as mais comuns:
- Para obras e serviços de engenharia;
- Para outros serviços e compras de valor
até o limite de R$ 33 mil;
Nos casos de guerra, calamidade ou
grave perturbação da ordem;

A inexigibilidade é utilizada quando há a
impossibilidade de competição. É utilizada
para contratação de:
- Shows artísticos;
- Prestação de serviços médicos;
- Prestação de serviços técnicos que exijam
notório saber, entre outros.

Para maiores detalhes acesse a Lei Geral de Licitações
8.666/93 vigente até 30/04/2023 ou a Nova lei de
Licitações 14.133/2021.

Dispensas e Inexigibilidades
No período foram abertas:

10 dispensas de licitação, sendo que uma
delas foi anulada. As outras 9 dispensas
juntas somaram mais de 89 mil reais.

DISPENSAS
Descrição
Contratação de técnicos de
enfermagem
Contratação de empresa para
lavagem de veículos da saúde e
da coleta de lixo
aquisição de pulseiras de
identificação de pacientes
contaminados pelo coronavírus

Qtd.
8

1

1

Valor total
R$

R$

Foram abertas também 9 Inexigibilidades, que
juntas somaram mais de 958 mil reais.

INEXIGIBILIDADES
Descrição

Qtd.

Valor total

Serviços médicos para
atendimento nos pronto
atendimentos

8

R$ 945.000,00

Contratação de banco de
preços para as licitações

1

R$

44.875,11

38.228,00
R$
6.000,00

13.318,00

APONTAMENTOS
REALIZADOS
O Observatório não possui poder de polícia,
sendo assim o Observatório não tem poder
investigatório, nem de punição ou sansão. Este é
o papel dos órgãos fiscalizadores.
Os apontamentos realizados são sempre no
sentido de indicar ao gestor os problemas
encontrados/observados, para que este tenha a
oportunidade de corrigi-los antes que causem
dano ao município.

APONTAMENTOS NAS LICITAÇÕES
número
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

descrição

data

Situação/Resultado

14/01/2021

Respondido

14/01/2021

Encaminhado ao MP

20/01/2021

Respondido - edital alterado pela prefeitura
municipal.

27/01/2021

Ecaminhado ao MP - Posteriomente Respondidos
pelo município.

08/02/2021

Respondido pelo Município

24/02/2021

Edital Corrigido pelo Município

25/02/2021

Edital Corrigido pelo Município

02/03/2021

Respondido pelo Município

solicitar novamente resposta em requerimentos de 2020.

02/03/2021

Ecaminhado ao MP - Posteriomente Respondidos
pelo município.

solicitar transmissão das reuniões comissões
permanentes da camara

12/03/2021

NÃO Respondido pelo Poder Legislativo

solicitação de informações referentes aos cargos
comissionados de 2020, para comparação com os cargos
nomeados em 2021
Apontando problemas no portal da transparência licitações
Indicação de problema em um item do pregão 001 para
aquisição de EPI que não continha a quantidade mínima de
litros que o produto adquirido deveria ter.
Solicitar respostas em requerimentos enviados em 2020 e
não respondidos
Informações sobre pagamentos do contrato referente a
prestação de serviços para ampliar o acesso do município
ao Bolão ICMS
Licitação para contratação de construtora para execução
de obra sem exigência de cadastro atualizado da empresa
junto ao CREA - tomada de preços 001 CREA da empresa
Pregão 007 - Itens em duplicidade e com problemas na
descrição.
informações sobre aditivo no contrato da empresa que
executa tapa buracos.

APONTAMENTOS NAS LICITAÇÕES
número
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

descrição
Solicitação de acesso a gastos com publicidade nos meses de janeiro e
fevereiro de 2021
Solicitar informações referentes a empenho terraplanagem.
Solicitando informações sobre gastos com manutenção maquinários
pesados
Solicitando Informações sobre empenho especídifico da empresa Minerpal
referente a execução de tapa buracos
Apontamentos sobre problemas no projeto de lei 017/2021.
Licitações de plano de celular - questionamento sobre quais os
servidores/setores que receberiam os planos de telefonia móvel.
Solicitação sobre a distribuição de alimentos referentes a merenda escolar
pela secretaria de educação (kits alimentos)
Dispensa Leitos de UTI - Questionamentos sobre quantidade de leitos, e
sobre a gerência dos mesmos.
Equipamentos informática - Questionamento sobre qual a necessidade da
aquisição de itens como drones, iluminadores de LED, entre outros.

data

Situação/Resultado

16/03/2021

Respondido pelo Município

16/03/2021

Respondido pelo Município

16/03/2021

Respondido pelo Município

16/03/2021

Respondido pelo Município

25/03/2021

Projeto Aprovado pela Câmara

25/03/2021

Licitação Suspensa

25/03/2021

Respondido pelo Município

29/03/2021

Licitação Anulada

30/03/2021

Edital Alterado pelo Município

Licitação de uniformes - questionamento sobre a distribuição dos uniformes. 30/03/2021
Tomada de preços 002 - Solicitação de descrição adequada sob o item
30/03/2021
"Postes" da referida licitação.
Licitação de Material gráfico - Questionamento sobre a necessidade de
aquisição de alguns itens, apontamento de possível indício de sobre-preço
12/04/2021
em alguns itens.

Respondido pelo Município
Licitação alterada pelo Município
Licitação alterada pelo Município

Apontamentos que resultaram em
Redução de valores nos editais.
Pregão Eletrônico 020/2021
Aquisição de equipamentos de processamento
de dados, informática e tecnologia, para
atender as necessidades das Secretarias e
Departamentos do Município de Assis
Chateaubriand - Pr

O Observatório questionou qual a
necessidade da aquisição de
drones, iluminador de LED, lentes
para câmera fotográfica,
microfones de lapela de modelos
diversos e tablets.

Resultado do apontamento feito no pregão 020/2021:
O Município justificou a aquisição de tablets, iluminadores de LED e microfones, e reconheceu que a
quantidade de drones estava equivocada, alterando o edital diminuindo a quantidade a ser licitada e
indicando que um drone será utilizado pela Engenharia e o outro pelo dep. de comunicação. Resultando
em uma redução

de valor de mais de 20 mil reais na alteração do edital.

Pregão 022/2021
Aquisição de material gráfico

Pregão 022/2021
Aquisição de material gráfico
O Observatório questionou o valor de alguns itens da licitação.
Após realizar orçamentos no município e comparação com
editais da região, chegou-se a conclusão de que alguns itens
continham valores muito acima dos praticados no mercado.

Também questionamos a necessidade de aquisição de alguns
itens, tais como copos long drink, canecas, agendas
personalizadas e apontou a duplicidade de alguns itens no
mesmo edital.

O Município aceitou o
questionamento sobre os valores e
alterou o edital. Com isso houve uma
redução de mais de 247 mil reais no
valor do edital alterado.

Até a data da confecção deste
relatório o Município não respondeu
qual a necessidade destes itens e
qual setor utilizará os mesmos.

GASTOS COM
PUBLICIDADE

Os gastos com publicidade do Poder Executivo no período de
janeiro a abril de 2021 foi de R$ 123.717,80.

Os gastos com publicidade do Poder Executivo no período de
janeiro a abril de 2021 foi de R$ 123.717,80.

Os gastos com publicidade do Poder Executivo no período de
janeiro a abril de 2021 foi de R$ 123.717,80.

Até a data de confecção deste relatório o município ainda não
informou como foi efetuado o gasto do empenho 3357.

Nos primeiros 4 meses de 2021 o poder executivo gastou
com publicidade cerca de 45,58% do valor gasto durante todo
o ano de 2020.
Chama atenção os gastos com publicidade realizados em jornais, sites de
notícias e rádios de outras cidades.

Estes gastos somam mais de 37 mil reais, mais que o dobro do valor gasto
em veiculação na mídia local.

INSERÇÃO DO
EMPRESÁRIO LOCAL NAS
LICITAÇÕES
Um dos Objetivos do Observatório Social é contribuir
com a inserção do empresário local nas licitações
públicas.
Diante disso, em parceria com a ACIAC o Observatório
promove o atendimento a empresários que queiram
conhecer mais sobre como funciona o processo de
licitação, e também capacitações para que este
empresário consiga participar das licitações com mais
segurança e propriedade.

Empresários atendidos

Nos primeiros 4 meses de 2020, foram
realizados
28
atendimentos
a
empresários afim de esclarecer
dúvidas sobre como funciona o
processo licitatório.

Capacitação ao Empresário Local
Preocupado com a adaptação do
empresário
chateaubriandense
às
licitações eletrônicas o Observatório
em parceria com a ACIAC realizou em
fevereiro a capacitação Licitação
eletrônica na prática, com técnicos da
BLL licitações.

A capacitação foi gratuita, e respeitou
todos os protocolos de prevenção à
COVID-19 estabelecidos pela secretaria
municipal de saúde.

Participação em
Eventos e Reuniões

Reuniões com os poderes públicos.
02 de fevereiro de 2021
Reunião com o Prefeito Municipal
para apresentar o Observatório ao
Executivo e reafirmar o propósito da
entidade em contribuir com a
melhoria da gestão pública e da
correta aplicação dos recursos
públicos.

Na
oportunidade
também
foi
entregue um ofício contendo
algumas solicitações da entidade.

Reuniões com os poderes públicos.
04 de fevereiro de 2021
Reunião com a Câmara Municipal
para apresentar o Observatório ao
legislativo e reafirmar o propósito
da entidade em contribuir com o
trabalho do legislativo.

1° ECOA – Encontro de Coordenadores
Administrativos Do Sistema OSB

Presidente do Sistema OSB Belonice Sotoriva abriu o encontro que reuniu
coordenadores e funcionários dos 150 Observatórios espalhados pelo país.

Lives e eventos online
O Observatório tem acompanhado diversas lives sobre assuntos referentes a
controle social, nova lei de licitações, reuniões internas e do Sistema OSB,
audiências públicas entre outros.

Monitoramento do
Legislativo

Licitações do poder legislativo.
Modalidade
Inexigibilidade

Nr da
Modalidade
001/2021

Objeto / Desc.
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CÂMARA
MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Valor
R$

7.000,00

Dispensa por Justificativa

001/2021

Dispensa por Limite

002/2021

Estimativa para fornecimento de energia elétrica para Câmara
Municipal de Assis Chateaubriand
PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA MESA E PLENÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL

003/2021

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO
VIVO PARA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E DEMAIS ATOS PRATICADOS
NO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND

R$ 11.050,00

004/2021

EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA VEICULO JETTA
TRENDLINE 2.0 MPI - CHASSI 3VW2H216XFM053145 - RENAVAN
115123410 FAB2015 MOD:2015

R$

Dispensa por Limite

Dispensa por Limite

R$ 11.800,00
R$

720,00

915,12

Acompanhamento das sessões da Câmara.

Produção legislativa
O Objetivo é apresentar a sociedade de maneira
mais simples e didática os requerimentos,
indicações e projetos apresentados e votados na
Câmara Municipal nos primeiros quatro meses de
2021.

Produção Legislativa
Vereador

Indicações

Requerimentos

ADEMIR APARECIDO DA SILVA

18

2

EDIVALDO CESAR DE OLIVEIRA

2

2

ELIZANDREIA PARDINHO

8

3

FRANCIANE SIONNI M. MICHELETTO

25

2

FRANCISCO DO NASCIMENTO

8

2

JOAQUIM MARTINS CARDOSO

20

11

JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA

29

4

LUCIA MARIA DO COUTO

19

2

MATHEUS HENRIQUE R. MARQUES

14

2

OSMAR APARECIDO RINK

10

6

VALDEMAR S. MELATO

15

3

VELANDIA APARECIDA BELINO

15

3

WALDEMAR PEREIRA

16

2

Ao todo foram 144 indicações e 18
requerimentos.
No entanto vários vereadores
podem assinar a mesma
proposição. Por este motivo a
soma das Indicações e dos
requerimentos na tabela ao lado é
maior do que o número acima
apresentado.

Produção Legislativa
A seguir iremos apresentar os gráficos com as áreas que trataram as
indicações/requerimentos apresentados de janeiro a abril de 2021.
A classificação de cada indicação foi baseada na metodologia de trabalho
desenvolvido pelo Sistema OSB ao final de 2020.
A metodologia utilizada não prevê pontuação ou ranking entre os
vereadores. Apenas torna mais didática a produção legislativa do período.

Produção Legislativa

1

1

5

4

4

1

1

2

1

2

1

3

1

4

11

19

12

71

INDICAÇÕES

Produção Legislativa
REQUERIMENTOS

2

1

15
Congratulações

Pesar por falecimento

Informações/esclarecimentos

Projetos de autoria do Executivo Aprovados
Numero
1
2
3
4
6

Origem do Projeto
executivo
executivo
executivo
executivo
executivo

*Natureza da Atividade
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

7

executivo

Projeto

8
9

executivo
executivo

Projeto
Projeto

10

executivo

Projeto

11

executivo

Projeto

12

executivo

Projeto

13

executivo

Projeto

14

executivo

Projeto

15

executivo

Projeto

16
17

executivo
executivo

Projeto
Projeto

18

executivo

Projeto

19

executivo

Projeto

20
21

executivo
executivo

Projeto
Projeto

*Resumo
Dispõe sobre anuidade a AMOP
Dispõe sobre anuidade a CNM
Altera Lei que estabelece critérios para a seleção de estagiários
Institui o Conselho Municipal do Trabalho
Cris o Plano de desenvolvimento Rural sustentável
Altera /cria/extingue cargos comissionados na estrutura de cargos do município.
Revisão anual do salário dos servidores
Autoriza transferência voluntária com o conselho da comunidade
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no distrito de Bragantina
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no distrito de Encantado do Oeste
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no distrito de Encantado do Oeste
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no Jd Araçá
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no Jd Jussara
Constitui crédito tributário do tributo de contribuição de melhoria no patrimonio de Engenheiro Azaury
Autoriza o poder executivo a adquirir vacinas contra a COVID-19
Reestruturação do CACS-FUNDEB
Dispõe sobre remuneração de servidor efetivo investido em cargo em comissão.
Regova legislação que concedia a doação de imóveis do município para a COHAPAR.
Dispõe sobre o regime de adiantamento no poder executivo.
Reestrutura o conselho municipal do meio ambiente.

Projetos Aprovados
(Autoria dos vereadores)
Vereador

Autoria de
Projetos

ADEMIR APARECIDO DA SILVA

2

EDIVALDO CESAR DE OLIVEIRA

2

ELIZANDREIA PARDINHO

3

FRANCIANE SIONNI M. MICHELETTO

3

FRANCISCO DO NASCIMENTO

2

JOAQUIM MARTINS CARDOSO

2

JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA

2

LUCIA MARIA DO COUTO

3

MATHEUS HENRIQUE R. MARQUES

3

OSMAR APARECIDO RINK

2

VALDEMAR S. MELATO

4

VELANDIA APARECIDA BELINO

3

WALDEMAR PEREIRA

3

RESUMO DOS PROJETOS VOTADOS
DE AUTORIA DOS VEREADORES
Institui no calendário municipal o dia
municipal da oração
Altera nome de rua
Torna essenciais as atividades religiosas.
Torna essenciais as atividades físicas.
Também foi aprovado no período o
projeto de lei 002/2021 de autoria do
poder legislativo, que dispõe sobre a
revisão anual da remuneração dos
servidores da Câmara Municipal.

Produção Legislativa
Para consulta.
Clique nos links abaixo para conhecer mais detalhadamente como se deu a produção legislativa do
quadrimestre.

Indicações: https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/indicacoes-janeiro-a-abril-2021/
Requerimentos: https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/requerimentos-janeiro-a-abril-2021/

Projetos aprovados: http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/projetos-janeiro-a-abril-2021/

As informações para este relatório foram retiradas do site da Câmara municipal no link
http://www.camarassis.pr.gov.br//index.php?sessao=23b9e5fea7x023

Mantenedores
Nossas atividades são possíveis graças à parceria
de alguns empresários, instituições e pessoas
que contribuem financeiramente para que o
Observatório continue com o seu trabalho.

Mantenedores

FALE CONOSCO

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

@OSAssisChateaubriand

(44) 9 9897-5036

@osbassischateaubriand

No momento estamos atendendo somente com horários marcados
para evitar aglomerações. Fique à vontade para nos contatar pelas
mídias sociais, e-mail ou WhatsApp.

OBRIGADO!

