RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2º QUADRIMESTRE DE 2021

Maio-Agosto

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;
Live sobre Democracia;
Recape Asfáltico;
Reunião com UFFS;
Pacto Pelo Brasil;
Visita do OSLS com Vereadores nas escolas municipais;
Panorama de licitações;
Quadro de sessões da Câmara.
04. AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 28 de Maio ocorreu Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2021 do Município
de Laranjeiras do Sul, estiveram presentes os vereadores das comissões de Educação e Saúde,
equipe da Secretaria de Saúde, equipe da contabilidade do município.
Iniciou-se pela apresentação do demonstrativo da execução do orçamento criança por fonte de
recurso, aonde foi explicado as origens das receitas e também as despesas realizadas no período.
Seguindo para as metas fiscais de arrecadação até o 2º quadrimestre, tendo como média mensal
prevista de arrecadação R$8.166.666,66, mas a média realizada foi R$ 8.596.133,46 nisso foi
apresentado o cronograma de desembolso, ou seja, as despesas realizadas, ficando com uma
média de despesa prevista de R$8.166.666,66 e finalizou com uma média de despesa realizada
de R$ 7.048.776,48.
Na seqüência foi evidenciado o comparativo mensal entre a receita arrecadada e a despesa
realizada no quadrimestre, de acordo com a tabela abaixo.
MÊS

RESULTADO
RECEITA
DESPESA
(+) SUPERAVIT
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
(-)DÉFICIT

JANEIRO DE 2021

8.832.370,22

5.986.065,33

+2.846.304,89

FEVEREIRODE2021

8.706.213,62

7.055.951,91

+1.650.261,71

MARÇO DE 2021

7.636.306,88

7.107.639,15

+528.667,73

ABRIL DE 2021

9.209.643,11

8.045.449,54

+1.164.193,57

Na continuidade foi explicado o demonstrativo da despesa com pessoal, o qual ficou 47,32%
abaixo do limite prudencial, as ações e serviços públicos de Saúde foram de 14,95%, logo

abaixo do limite mínimo de 15% obrigatório, a justificativa foi que estão usando a verba do
Covid-19 por isso não atingiu o limite obrigatório. Na educação o demonstrativo de receitas e
despesas com a manutenção e desenvolvimento do Ensino foi de 12,97% abaixo dos 25%
exigidos, devido às aulas estarem suspensas pelo Covid-19, a comissão elaborou uma ressalva ao
poder executivo, solicitando a realização de obras novas e reformas, laboratório de informática
para assim ficar dentro do limite estipulado por Lei, e finalizando com o demonstrativo da dívida
fundada interna, explanada sobre o pagamento de precatórios mensais que está em torne de R$
63.000,00 mensais, depositados no TJ, além dos financiamentos a longo prazo realizados pelo
município. Sugerimos a colocação de uma tabela com o saldo das contas da Educação.
Audiência da Saúde
Já às 14:30 começou a Audiência Pública do Município de Laranjeiras do Sul, referente
ao 1º quadrimestre de 2020, foram apresentadas as receitas e repasses recebidos nos meses de
Janeiro a Abril, bem as despesas realizadas nos mesmos períodos, constatando um saldo em 30
de Abril de R$4.406.422,66.

MÊS

SALDO DO

RECEITAS

DESPESAS

DIFERENÇA

MÊS ANTERIOR
JANEIRO

R$2.796,007,43

R$2.020.633,96

R$1.482.447,44

R$+538.186,52

FEVEREIRO

R$3.334.193,95

R$1.587.977,32

R$1.744.074,44

R$-156.097,12

MARÇO

R$3.178.096,83

R$1.657.579,27

R$2.179.532,68

R$-521.953,41

ABRIL

R$2.656.143,42

R$3.652.599,35

R$1.902.320,11

R$+1.750.279,24

MAIO

R$4.406.422,66

Foi apresentado o resumo das despesas empenhadas pagas sobre o COVID-19 um total de R$
665.787,90.
O relatório de repasses do 1º quadrimestre do Ministério da Saúde para o Fundo municipal de
Saúde de Laranjeiras do Sul, perfazendo um total de R$4.282.045,88.
Além da classificação das despesas pagas no 1º quadrimestre por bloco e fonte de recursos do
FMS de Laranjeiras do Sul, e o resultado dos indicadores de pactuação inter federativa de 2021,
na mais é que as metas
e resultados dos indicadores de saúde, o resumo dos atendimentos em Saúde no nosso município.
Foi apresentado um controle chamado vacinômetro, aonde mostra as quantidades dos grupos
prioritários em nosso município, além das quantidades de pessoas com 1ª e 2ª dose.

Quando finalizado a apresentação, abriu-se o momento para as perguntas o OSLS, realizou as
seguintes interpelações:








Sugerimos a criação de um fundo para que as obras com verbas Estaduais ou Federais, quando
atrasarem o repasse, seja usado o dinheiro deste fundo para que a população não tenha que
esperar com a demora burocrática destes entes;
Reclamações relativas as denúncias de aglomerações , que não foram averiguadas;
A contrariedade de colocar estagiários na fiscalização das aglomerações do COVID-19;
Com relação a ação dos testes rápidos, no hospital de campanha, sugerimos trazer para o centro
devido, a distância para maioria da população, também achamos pouco 60 coletas dia;
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;
Descrição do Material recebido

Quantidades

Mascara cirúrgica descartável – pacote com 50 und

970

Máscara N95

1980

Máscara de tecido

1100

Protetor Facial

30

Avental Descartável

50

Seringas

8000

Cadernetas

3000

Fonte do recurso

Valor recebido

Centro de Atendimento ao COVI- 19

R$ 240.000,00

Incentivo a UTI

R$ 55.520,90

Coronavírus – pré natal, parto e puerperas

R$ 83.241,54

TOTAL

R$ 378.762,44

05. LIVE SOBRE DEMOCRACIA
No dia 24 de Junho o OSLS foi convidado, pela direção do Colégio Laranjeiras (Rogério
Pavan) e pela professora da disciplina de Sociologia Margarete Abreu, para participar de uma
Live sobre Democracia com os alunos das 3ª séries A e B do Colégio, juntamente com o chefe
do poder público Municipal e a Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul e o NRE.
Os alunos realizaram diversas perguntas relativas as funções do poder público, como a função do
prefeito, dos secretários, sobre o plano diretor, as atribuições dos servidores, etc.
Aos vereadores sobre sua principal função, ou seja, o que é legislar, como criar projetos de lei,
sobre o regimento interno, sobre o que acham de ter o Observatório Social monitorando suas
ações, os repasses da câmara e o portal transparência.
O atual presidente do Observatório Social do Brasil – Laranjeiras do Sul, o professor Mauro
Provin da Silva, elogiou a ação realizada pelo Colégio Laranjeiras, e destacou sua importância
em discutir com os jovens sobre políticas públicas, e entender como funciona no âmbito
municipal, além de explicar como funciona as atividades do OSLS e suas principais ações de
monitoramento e controle social. Evidenciou que devido a pandemia, não foi possível realizar
com esses jovens o Projeto Parlamento Jovem.

06. RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA NATEL ALVARO DE
CAMARGO

O Observatório Social do Brasil- Laranjeiras do Sul, através de sua equipe técnica de
voluntários, realizou na sexta feira dia 26 Junho, monitoramento da obra de recape asfáltico
(CBUQ) na Avenida Alváro Natel de Camargo, com uma áreas de 3.907,70m², sendo 1.494,50
m² de recape sobre o calçamento, com espessura de 3 cm e 2.413,00 m² de recape asfáltico sobre
o asfalto com 4cm de espessura, conforme projeto e memorial descritivo a obra.
Nesta vistoria verificamos um problema de rebaixamento de meio na avenida esquina com a
Avenida José Campigotto, o qual não consta no projeto, iremos solicitar a Secretaria de
Urbanismo e Obras a análise e possível solução do fato.

07. RECAPE ASFÁLTICO AV. JOSÉ CAMPIGOTTO

O Observatório Social do Brasil- Laranjeiras do Sul, através de sua equipe técnica de
voluntários, realizou na sexta feira dia 25 Junho, monitoramento da obra de recape asfáltico
(CBUQ) na Avenida José Campigotto, com uma área de 12.957 m², com 590,00 m² com
remendo profundo, conforme projeto e memorial descritivo a obra deve conter uma espessura de
3 cm, foram também vistoriada as bocas de lobos ( 09 unidades) e os acessos das ruas
transversais. A obra está orçada em R$1.906.581,95.

08. NOVAS METAS DO OSLS PARA 2021

Na terceira semana do mês de Agosto, iniciou o monitoramento e vistorias em conjunto
entre o OSLS e os vereadores nas escolas municipais, para além de vistorias os espaços físicos,
verificar as demandas individuais de cada estabelecimento de ensino.
Junto com a equipe técnica do Observatório Social do Brasil- Laranjeiras do Sul, nos
acompanhou o vereador Joel Demétrio, visitamos as seguintes Escolas:










Escola Municipal Água Verde;
Escola Municipal Aluísio Mayer;
Escola Municipal Antônio Ribeiro de Oliveira;
Escola Municipal Florindo Pelizzari;
Escola Municipal José Bonifácio;
Escola Municipal Leocádio José Correia;
Escola Municipal Padre Gerson Galvino;
Escola Municipal Teotônio Vilela;
Escola Municipal Waldemar Boeira;

Evidenciamos diversas situações que necessitam de reparos e serviços de reformas, com
urgência, pois a comunidade escolar de cada uma das escolas espera que o poder público,
possa dar condições para que o ambiente escolar esteja dentro dos padrões mínimos de
segurança interna e externa, higiene, eficiência, sustentabilidade e corroborando o excelente
trabalho realizado pelas professoras e professores de cada uma das escolas visitadas, as quais
não medem esforços para desenvolver com afinco o processo de ensino aprendizagem.
Dentre as principais reivindicações podemos destacar as seguintes: falta de toldo de acesso a
entrada da escola, piso cerâmico nas áreas comuns, administrativas e principalmente nas
salas de aula, troca de foro de madeira por de PVC, atualizar as instalações elétricas e
hidrosanitárias, ampliação de salas de aula, pinturas externas e internas, instalação de
azulejos nas cozinhas, telas de proteção nas janelas das cozinhas, reforma e pintura nos

parquinhos infantis, reformas nos banheiros infantis, troca de grade de proteção de águas
pluviais, falta de carteiras e cadeiras novas para os alunos, troca de portas das salas de aula
com caixaria, jogos de mesas e bancos para refeitório; instalação da central de gás de acordo
com normas do Corpo de Bombeiros, pintura das demarcações da quadra de esporte,
instalação de lixeiras da coleta seletiva.

09. REUNIÃO DO OSLS COM UFFS-CPA
O Observatório Social do Brasil - Laranjeiras do Sul, no dia 23 de junho participou de
uma reunião virtual da Comissão Permanente de Avaliação- CPA da UFFS, teve como
organizadora a professor Vivian Machado, os Coordenadores dos cursos de Engenharia de
Alimentos – Gustavo Fidelis, de Ciências Econômicas- Paulo Nunes, de Ciências Sociais Felipe
Monteiro, de Agronomia Joaquim Gonçalves da Costa representando a coordenadora Silvia
Romão, o diretor Administrativo Ronaldo Seramin, o Diretor do Campus Martinho Machado, os
técnicos administrativos: Felipe da Paz, Marize Helena Vendler e a representante do Lions
Viviane Semin.
Os assuntos principais discutido na reunião foram: a auto avaliação da CPA; a análise do núcleo
docente estruturante- NDE’s; a aprovação das atas anteriores; os mandatos dos coordenadores
dos cursos. Tiveram também os informes pelo diretor do campus e pelo diretor administrativo.
A Universidade Federal da Fronteira Sul – campus Laranjeiras do Sul conta hoje com os
seguintes cursos de graduação:


Agronomia,



Ciências Biológicas;



Pedagogia;



Ciências Econômicas;



Ciências Sociais;



Engenharia de Alimentos;



Engenharia de Aquicultura;



Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza;



Interdisciplinar em Educação no Campo: Ciências Humanas e Sociais.

Além dos cursos de graduação, o Campus Laranjeiras do Sul oferta a especialização em
Realidade Brasileira e os mestrados em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e
em Ciência e Tecnologia de Alimentos.
O Campus Laranjeiras do Sul conta atualmente com 1381 alunos matriculados nos cursos de
graduação, dos quais 94,79% são oriundos de escolas públicas, 70 estudantes nos cursos de
mestrado e 45 alunos de especialização.
Conta com 85 docentes efetivos; 07 docentes substitutos e 72 técnicos de diversas áreas num
total de 164 servidores. Com um orçamento anual de R$ 30.000.000,00

10. 5º CONGRESSO PACTO PELO BRASIL

Com a temática “GESTÃO INTELIGENTE DE CIDADES”, o evento será 100%
online e terá inscrições GRATUITAS

Serão 4 semanas de programação de 24 de Agosto a 23 de Setembro e, em razão de ser uma
proposta de alta relevância em soluções inteligentes para cidades, o Sistema OSB, atento ao
momento social e frente ao combate à pandemia em todo o mundo, manterá a edição 2021 em
ambiente virtual para que o debate de temas tão prementes para o Brasil e a colaboração desta
agenda possam ser mantidas em prol da eficiência, da inovação e da integridade em nossas
cidades, tudo sempre ao vivo no Youtube @OSdoBrasil
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.
Acompanhe o cronograma das palestras no site do Observatório Social do Brasil – osbrasil.org.br
O presidente do Observatório Social do Brasil – Laranjeiras do Sul, o professor Mauro Provin da
Silva, reforça o convite a toda a comunidade da região para assistir o que a de melhor sobre:
NEGÓCIOS

INTEGRIDADE

Agronegócio 4.0:
Agronenógico

Compliance Across Regional:
Paraná e Santa Catarina

Plano Nacional de IOT:
Impacto do plano nos negócios

Cidades e LGPD:
Cidades inteligentes e Lei Geral de
Proteção de Dados

Indústria 4.0:
Desafios e discussões
Cidade Empreendedora:
Projeto SEBRAE
5G – Impactos na Sociedade:
Saúde, logística e educação

Integridade e Compliance
Público:
Programa e-Prevenção – Prevenção
à lavagem de dinheiro.
ENCCLA
Programa e-Prevenção

Tendências em Mobilidade
Urbana
Impulsione com Facebook:

Cultura da Integridade:
Integridade na cadeia produtiva

Treinamento e Pílulas

Pequenos Negócios:
Compliance para pequenos negócios

11. SEJA UM VOLUNTÁRIO DO OSLS

Você cidadão que está indignado com algumas ações do poder público, que
não percebe o retorno do valor dos impostos pagos ao município, venha ter atitude,
junte-se aos voluntários do Observatório Social do Brasil – Laranjeiras do Sul.
Vamos juntos praticar o controle social, juntos podemos mais e com certeza
melhorar ainda mais nosso município, as questões de transparência e qualidade na
aplicação dos recursos públicos.
Saiba mais visitando nosso site
laranjeirasdosul.osbrasil.org.br

nossa página no facebook
@ObservatorioSocialLaranjeirasdoSul

e também entre em contato pelo e-mail
laranjeirasdosul@osbrasil.org.br.

12. PANORAMA DAS LICITAÇÕES DE LARANJEIRAS DO SUL
2021
Modalidade

Valor Máximo

Valor Licitado

Pregão

11.078.561,55

10.303.03,22

Tomada de preço

3.946.581,18

3.277.173,76

0

0

Processo de inexibilidade

211.500,00

211.500,00

Processo de Dispensa

405.403,52

405.403,52

15.642.046,25

14.197.100,50

Concorrência

Total
Licitações de 01/05/2021 a 31/08/2021

Economia R$ 1.444.945,75
Diferença 9,2375 %

13. 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

14. Quadro Sessões Câmara Vereadores até o fim do 2° quadrimestre de
2021 referente aos Impactos
Sessões 2021
Vereadores

Baixo
Impacto

Médio Impacto

Alto

Total

Impacto

Atos Oficiais

ADEMILSON MORAES

3

12

15

ANTÔNIO JOEL DEMÉTRIO

3

28

31

CARLOS ALBERTO

4

20

24

CELSO AZEVEDO

2

9

11

DARCI MASSUQUETO

3

6

9

HALISSON ZANOTELLI GALVAN

3

9

12

IVALDONIR LUIZ PANATTO

4

28

32

JOVANILDO VIOLA

3

8

3

NEY BECKER

3

7

10

RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS

2

25

27

TARSO CAMPIGOTTO

3

8

11

VALMIR BARBOSA TRINDADE

2

7

9

VALEIDE TEREZINHA SCARPARI
LASCOSKI

4

11

15

MACHADO

15.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

16. ENTIDADES MANTENEDORAS NO QUADRIMESTRE

NOSSOS SINCEROS AGRADECIMENTOS

