RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º QUADRIMESTRE DE 2021

Janeiro-Abril

01. INFORMAÇÕES GERAIS
O Observatório Social de Laranjeiras do Sul-PR (OSLS) nasceu em
Laranjeiras do Sul - PR por iniciativa do ROTARY, OAB, ACILS e outras
entidades da sociedade civil organizada em 20 de fevereiro de 2014, declarado de
Utilidade Pública Municipal conforme a Lei Municipal n° 054/2014 de
13/11/2014. Entidade civil autônoma, apolítica e sem fins lucrativos, cujos
objetivos são:
Promover a Educação fiscal; produzir, analisar e divulgar informações sobre os
órgãos públicos; estimular a participação popular na administração pública;
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos no município. Além de fomentar a
educação para a cidadania, o monitoramento sistemático e ininterrupto dos órgãos
públicos e intervenções pontuais nas licitações que se identificar falha.
É um espaço para o exercício da cidadania, democrático, apartidário e deve
reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade
civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
02. DIRETORIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Mauro Sergio Provin da Silva
Vice-presidente para Assuntos Administrativo-financeiros
Silvia Helena Tormen
Vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças
Paulo Fernando Vieira Machado
Vice-presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia
Ernesto Quast
Vice-presidente para Assuntos de Controle Social
Everton Donizetti Kielt
CONSELHO FISCAL
João Batista Boeira
Edamara Maria Perius
Gilberto Boaria
Joelson Sondey
Wilian Sergio Olazar
Milena Cristina Brasil Pereira de Lima

03. AÇÕES E EVENTOS









Audiência Pública;
Reunião com Vereadores;
Projetos Futuros do OSLS;
Novas metas do OSLS para 2021;
Diversos ofícios ao poder público e a Câmara de Vereadores;
Reuniões com empresas;
COVID-19 - Doações e despesas;
Análise do panorama das licitações de 2018-2020.
04. AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 26 de Fevereiro do corrente ano, realizou-se na Câmara de vereadores de
Laranjeiras do Sul às 13h30min, a Audiência Pública do Município de Laranjeiras do Sul,
referente ao 3º quadrimestre de 2020, estiveram presentes os vereadores das comissões de
Finanças e Orçamento, Valeide Scarpari, Ney Becker e Juvinha Viola o departamento de
contabilidade, Romeu, Deonildo, Cintia, Ivonete e Joilson.
Iniciou-se pela apresentação do demonstrativo da execução do orçamento criança por
fonte de recurso, aonde foram explicadas as origens das receitas e também as despesas realizadas
no período. Seguindo para as metas fiscais de arrecadação até o 3º quadrimestre, tendo como
média mensal prevista de arrecadação R$7.725.000,00, mas a média realizada foi R$
8.644.387,74 nisso foi apresentado o cronograma de desembolso, ou seja, as despesas realizadas,
ficando com uma média de despesa prevista de R$7.725.000,00 e finalizou com uma média de
despesa realizada de R$ 7.883.810,14.

Na sequência foi evidenciado o comparativo mensal entre a receita arrecadada e a despesa
realizada, de acordo com a tabela abaixo.
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO

7.557.002,92

8.164.461,55

-607.458,63

FEVEREIRO

7.720.516,55

8.575.435,08

-854.918,53

MARÇO

9.482.519,39

6.503.046,00

+ 2.979.473,39

ABRIL

6.616.235,66

7.298.641,33

-682.405,67

MAIO

8.185.906,65

5.997.250,95

+ 2.208.655,70

JUNHO

8.725.242,47

7.275.704,25

+ 1.449.538,22

JULHO

12.745.270,69

6.546.831,98

+ 6.198.438,71

AGOSTO

8.027.387,50

7.541.729,63

+ 485.657,87

SETEMBRO

6.026.496,05

10.133.507,63

-4.107.011,58

OUTUBRO

8.785.965,42

7.024.084,60

+761.880,82

NOVEMBRO

6.935.083,64

7.125.431,05

-190.347,41

DEZEMBRO

12.925.026,01

12.439.604,33

+482.421,68

MÊS

RESULTADO
(+) SUPERAVIT (-)DÉFICIT

Na continuidade foi explicado o demonstrativo da despesa com pessoal, o qual ficou
49,58% abaixo do limite prudencial, as ações e serviços públicos de Saúde foram de 16,98%,
logo acima do limite mínimo de 15% obrigatório. Na educação o demonstrativo de receitas e
despesas com a manutenção e desenvolvimento do Ensino foi de 25,13% acima dos 25%
exigidos, devido às aulas estarem suspensas pelo Covid-19, e finalizando com o demonstrativo
da dívida fundada interna, que está em R$31.739.567,23 explanada sobre o pagamento de
precatórios mensais, tendo cinco de particulares e além dos financiamentos a longo prazo
realizados pelo município.
AUDIÊNCIA PÚBLICA - SAÚDE
Já às 14h30min começou a Audiência Pública do Município de Laranjeiras do Sul,
referente ao 3º quadrimestre de 2020, estiveram presentes os vereadores das comissões de Saúde,
Valeide Scarpari, Rodrigo e Ademilson Moraes, o departamento de contabilidade, Romeu,
Deonildo, Cintia, Ivonete e Joilson, o secretário de Saúde, Valdecir Valicki, e sua equipe,
Marinilce, Patrícia, Lidiane e Márcia.

A responsável pela elaboração do relatório Marinilce, iniciou falando das receitas e
repasses recebidos nos meses de Setembro à Dezembro, bem as despesas realizadas nos mesmos
períodos, constatando um saldo em 31 de Dezembro de R$2.796.007,43. Foi apresentado o
resumo das despesas empenhadas pagas sobre o COVID-19 um total de R$ 2.974.394,80.
O relatório de repasses do 3º quadrimestre do Ministério da Saúde para o Fundo municipal de
Saúde de Laranjeiras do Sul, perfazendo um total de R$4.302.705,05.
Além da classificação das despesas pagas no 3º quadrimestre por bloco e fonte de
recursos do FMS de Laranjeiras do Sul, e o resultado dos indicadores de pactuação Inter
Federativa de 2020, na mais é que as metas e resultados dos indicadores de saúde, o resumo dos
atendimentos em Saúde no nosso município.
Quando finalizado a apresentação, abriu-se o momento para as perguntas o OSLS, realizou as
seguintes interperlações:
Quanto as obras de reformas dos postos de saúde (Água verde e Cristo Rei) que encontram-se
paralisadas; a resposta foi que o Ministério da Saúde não liberou as verbas das medições
executadas;






A aquisição de testes rápidos para maioria da população: vai ser analisada em
decorrência do custo de cada teste e sua grande quantidade;
A quantidade de vacina de combate ao COVID-19, no momento. Ainda tem e está
chegando mais doses em pequenas quantidades;
O valor dos repasses aos Hospitais de plantão;
A sugestão para iniciar no segundo semestre a campanha nas escolas Estaduais sobre o
combate a gravidez na adolescência, devido ao aumento de casos no ano de 2020;
Sobre a UTI móvel como estava o andamento: a resposta foi que está sendo liberado o
seguro e depois o credenciamento junto a SESA-PR, para receber os valores mensais
referentes ao custo de utilização de tal serviço.

TABELA DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS
RESUMO DAS DOAÇÕES RECEBIDAS

1º Quad.

2º Quad.

3º Quad.

TOTAL

Máscara cirúrgica descartável PCT

38

333

1228

1599

Máscara n95 (unidade)

0

957

8330

9287

Máscara de tecido (unidade)

503

0

0

503

Álcool 70% gel (litro)

68

0

0

68

Álcool 70% líquido (litro)

240

68

24

332

Luva descartável (caixa c/100)

41

91

0

132

Protetor facial

31

223

50

304

Touca e propé (unidade)

3

27

10

40

Óculos de proteção (unidade)

1

0

15

16

Avental descartável (unidade)

0

663

0

663

140

160

0

300

Swab

0

830

0

830

Respiradores

0

8

0

8

Oxímetros de pulso

0

18

0

18

Testes rápidos (unidade)

TABELA DE DESPESAS DO COVID

DESPESA COVID-19 2020 LARANJEIRAS DO SUL-PR

DESCRIÇÃO

TOTAL
1ºquadrimestre

TOTAL
2ºquadrimestre

TOTAL
3ºquadrimestre

Equipamentos de proteção,
produtos de segurança no
trabalho(Mascaras, alcool,
protetores, etc)

R$41.867,36

R$17.468,48

R$

4.752,60

R$

64.088,44

Locação de tentas para unidades
de saúde e barreiras

R$15.500,00

R$27.100,00

R$

29.690,00

R$

72.290,00

R$

1.264,00

R$

19.410,95

TOTAL DESPESA

Desinfecção locais de grande
movimento

R$

9.100,00

Som de rua e para reuniões

R$

3.150,00

R$10.700,00

R$

6.295,00

R$

20.145,00

Profissionais e exames
terceirizados

R$

7.333,33

R$51.516,96

R$

168.637,00

R$

227.487,29

Servidores- alimentação

R$

-

R$13.822,25

R$

6.386,75

R$

20.209,00

R$

9.046,95

Folha e encargos

R$74.549,73

R$510.061,41

R$1.005.982,31

R$

1.590.593,45

Hospital São José(OAB Justiça)

R$15.000,00

R$

R$

R$

15.000,00

UTI(assiscop/ISSJ)

R$115.021,62

R$106.805,80

R$

328.633,22

Hospital de Campanha

R$83.639,00

R$14.299,28

R$

-

R$

97.938,28

Testes rápidos

R$

-

R$10.800,00

R$

-

R$

10.800,00

Material de consumo(todos)

R$

-

R$57.255,85

R$

73.393,37

R$

130.649,22

Medicamentos

R$

-

R$20.966,00

R$

255.000,93

R$

275.966,93

Manutenção(unidades,
hosp.,sistemas)

R$

-

R$37.560,30

R$

24.769,89

R$

62.330,19

Manutenção de veículo e
combustível

R$

-

R$17.380,19

R$

21.472,64

R$

38.852,83

Divulgações e campanhas

R$

-

R$

R$

125.364,25

R$

125.364,25

R$

3.099.759,05

TOTAL

R$365.161,04

-

-

R$904.783,47

R$

106.805,80

R$1.829.814,54

05. REUNIÃO DO OSLS COM OS VEREADORES

O Observatório Social de Laranjeiras iniciou no mês de Marco e Abril, diversas reuniões
com alguns vereadores que se prontificaram a vir ao escritório do OSLS, principalmente os
eleitos de primeiro mandato, para conhecer as atividades desenvolvidas pelo Observatório
Social.
As atividades de controle Social realizadas pelo OSLS estão sendo trabalhadas e cima
destes três temas: Educação Fiscal, Monitoramento das licitações e obras públicas e sua
fiscalização e Análise dos gastos da Câmara de vereadores.
Além de apresentar aos vereadores os novos projetos, que o OSLS visa desenvolver em
nossa cidade: da reutilização da água da chuva nas escolas, para limpeza geral e outro de
utilização de placas fotovoltaicas nos espaços públicos, iniciando pelas escolas municipais, para
aproveitar a energia solar.

06. PROJETOS FUTUROS DO OSLS

Estamos elaborando dois projetos, para serem desenvolvidos no segundo semestre de
2021. O primeiro em conjunto com a UFFS, mais precisamente, com o curso de Engenharia de
Alimentos, onde o coordenador o prof. Gustavo Fidelis, colocou duas professoras para nos
auxiliar na elaboração e execução de um curso de reaproveitamento de produtos hortifrútis,
utilizados na merenda escolar; o segundo a implantação de um projeto de política pública de
plantio de árvores anual, com toda a rede municipal de ensino. Estamos com as tratativas bem
avançadas, com diversas entidades que farão parte de projeto, esperamos que até o final do ano,
com uma melhora significativa no combate ao COVID-19 e uma aceleração na vacinação de
todos os munícipes, poderemos executar tal projeto.
As vantagens de termos uma cidade mais arborizada são imersas, tais como:




O conforto térmico associado à umidade do ar e à sombra.
A melhoria da qualidade do ar, reduzindo a poluição
A melhoria da infiltração da água no solo, evitando erosões associadas ao escoamento
superficial das águas das chuvas.
A proteção e direcionamento do vento.





A formação de barreiras visuais e/ou sonoras, proporcionando privacidade.
O embelezamento da cidade, proporcionando prazer estético e bem-estar psicológico.
O abrigo à fauna silvestre, contribuindo para o equilíbrio das cadeias alimentares,
diminuindo pragas e agentes vetores de doenças.


A programação para dezembro do jantar beneficente do OSLS, em prol de uma entidade de
nossa cidade. Evidente que tal evento se realizará se as condições sanitárias relativas ao COVID19 estiverem liberadas até a data do evento.

07. ANÁLISE DO PANORAMA DE LICITAÇÕES DE 2018-2020
Ano
Modalidade

2018

2019

2020

Valor Licitado

Valor Licitado

Valor Licitado

5.434.676,57

5.230.297,24

8.436.063,43

Pregão

21.945.200,92

19.597.262,36

18.059.860,27

Concorrência

18.816.028,56

2.860.865,22

5.794.150,80

Processo de
inexibilidade

1.577.499,04

1.424.965,14

248.569,00

Processo de Dispensa

3.217.075,82

128.580,39

475.863,66

Tomada de preço

Total

50.990.480,91

29.241.970,35

33.014.507,16

ECONOMIA

R$4.700.724,98

R$3.428.683,35

R$5.162.416,50

PERCENTUAL

8,44%

10,49%

13,52%

08. NOVAS METAS DO OSLS PARA 2021

O Observatório Social do Brasil – Laranjeiras do Sul, em reunião com o seu Conselho
Administração, elaborou algumas metas para o corrente ano, tais como o aumento significativo
no quadro de voluntários, pois a cada momento estamos com mais demandas de trabalhos de
monitoramento e controle social, então estamos convidando aos munícipes de Laranjeiras, os
profissionais liberais, que venham a fazer parte desta equipe, que doa seu tempo para o bem
comum. Outra meta é a busca por mais mantenedores para custear as atividades desenvolvidas

pelos voluntários, neste ano desejamos fazer com a contratação de um coordenador técnico e
mais uma estagiária remunerada, para que assim, poderemos dar um suporte técnico e de
qualidade nas ações desenvolvidas pelo OSLS.
A equipe diretiva está marcando reuniões com diversas empresas de nosso município
para a apresentação das atividades do OSLS, para assim, conseguir mais empresas que estejam
engajadas no trabalho do Observatório em nossa cidade.

VENHA VOCÊ TAMBÉM AJUDAR NO CONTROLE SOCIAL DE
LARANJEIRAS DO SUL!

09. OBSERVATÓRIO SOCIAL ENALTECE O SEU CANAL DE
DENÚNCIAS
É muito comum, diversas pessoas se depararem diariamente com situações em que
o dinheiro público não está sendo empregado de forma correta. Ou então em que
servidores estão se utilizando da máquina pública em favorecimento próprio. No entanto,
muitas pessoas não sabem o que fazer, de que forma devem proceder.
Para auxiliar na fiscalização dos serviços públicos, ajudando a garantir que a população
receba qualidade em prestação de serviços, o Observatório Social de Laranjeiras do Sul
conta com uma ferramenta em seu site que permite realizar denúncias de maneira
anônima. Para isso basta acessar o endereço laranjeirasdosul.osbrasil.org.br. No menu
principal haverá uma guia "Denuncie". O denunciante só precisa clicar nela ou no botão
em destaque ao lado da página principal com a figura de um megafone.
Em seguida aparecerá uma tela que o usuário poderá preencher com a denúncia a ser
feira. Os campos nome e e-mail são opcionais. Depois disso é só clicar em enviar que a
mensagem será encaminhada aos Observadores, que poderão proceder para cobrar
soluções do poder público.

10. PANORAMA DAS LICITAÇÕES DE LARANJEIRAS DO SUL
2021
Modalidade

Valor Máximo

Valor Licitado

Tomada de preço

R$

117.031,30

R$

99.478,52

Pregão

R$

15.785.777,61

R$

14.250.534,62

Concorrência

R$

0,00

R$

0,00

Processo de inexibilidade

R$

42.390,00

R$

42.390,00

Processo de Dispensa

R$

3.228.156,83

R$

3.228.156,83

Total

R$

19.130.965,74

R$

17.578.169,97

Licitações de 01/01/2021 a 26/04/2021

Economia R$ 1.552.795,77
Diferença 8,1167%

11. APOIADORES








Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS;
Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul – ACILS;
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
Jornal Correio do Povo
Faculdade FAEL
CRA-PR(Conselho Regional de Administração do Paraná)
Loja Maçônica Acácia

12. Quadro Sessões Câmara Vereadores até o fim do 1° quadrimestre de
2021 referente aos Impactos
Sessões 2021
Total
Vereadores

Baixo Impacto

ADEMILSON MORAES

Médio Impacto

Alto Impacto

44

Atos Oficiais

44

ANTÔNIO JOEL DEMÉTRIO

1

45

CARLOS ALBERTO MACHADO

1

50

51

33

33

38

39

31

31

55

56

JOVANILDO VIOLA

41

41

NEY BECKER

40

CELSO AZEVEDO
DARCI MASSUQUETO

1

HALISSON ZANOTELLI GALVAN
IVALDONIR LUIZ PANATTO

RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS

1

1

1

1

49

TARSO CAMPIGOTTO

47

VALMIR BARBOSA TRINDADE

39

VALEIDE TEREZINHA SCARPARI
LASCOSKI

49

47

41
50

1

48
39

1

50

13.CONVITE

VISITE NOSSO SITE:
laranjeirasdosul.osbrasil.org.br

INDIGNAR-SE
É IMPORTANTE

FACEBOOK:

MAS

Observatório Social de Laranjeiras
do Sul

E-MAIL:
laranjeirasdosul@osbrasil.org.br

ATITUDE É
FUNDAMENTAL

FAÇA PARTE DO OSLS
SEJA UM VOLUNTÁRIO OU MANTENEDOR
AJUDE-NOS A MOLDAR A NOSSA CIDADE!
DENUNCIE:
laranjeirasdosul.osbrasil/denuncie
ENDEREÇO:
AV. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, nº 63 Sala 1- Acils

14. ENTIDADES MANTENEDORAS NO QUADRIMESTRE

NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS

