
RELATÓRIO  DE
ATIVIDADES DO 1°

SEMESTRE DE 2021 
Observatório Social do Brasil - Jaguaruna 



OBSERVATÓRIO SOCIAL
DO BRASIL - JAGUARUNA

Filiado em 04 de março de 2020 a rede
Observatório Social do Brasil, tendo
como objetivo primário: Estimular a
participação da sociedade civil
organizada no processo de avaliação
da gestão dos recursos e serviços
públicos, visando defender e reivindicar
a austeridade necessária na sua
aplicação, dentro de princípios éticos
com vistas à paz e à justiça social. 



CONHEÇA ALGUNS DE
NOSSOS TRABALHOS
NO PRIMEIRO SEMESTRE
DE 2021 

 



VISTORIA NOS VEÍCULOS
RESPONSÁVEIS PELO
TRANSPORTE ESCOLAR 
O Observatório Social do Brasil - Jaguaruna foi a única
entidade a participar da vistoria realizada nos veículos

do transporte escolar. Não só os veículos, mas também a
documentação relacionada aos condutores e monitores
foram verificadas, com a solicitação de esclarecimentos

e complementações.
 



VISITA TÉCNICA AS OBRAS 

O OSB-Jaguaruna passou a contar com uma equipe
técnica que fara monitoramento das obras públicas. As

visitas iniciara em 02 de junho de 2021.



ACOMPANHAMENTO DE
LICITAÇÃO 

Um dos principais pilares dos Observatórios Sociais do
Brasil é o monitoramento de licitações, os editais são

analisados e quando necessário impugnados.

Licitações realizadas pela Prefeitura
Municipal de Jaguaruna

4 6 Licitações analisadas pelo Observatório
Social do Brasil Jaguaruna

5 2

Intervenções em Licitações 0 6



ALGUMAS INTERVENÇÕES
DO OBSERVATÓRIO EM
LICITAÇÕES 

PREGÃO 001/2021
AQUSIÇÃO DE

SAIBRO E ATERRO

 Sugerimos a exigência da
apresentação periódica do
laudo de granulometria e do

alvará de funcionamento.
 

PREGÃO 003/2021
TRANSPORTE

ESCOLAR 

 
Solicitamos esclarecimentos em
relação á quatro itens do edital.

 

PREGÃO 004/2021
MATERIAS DE

LIMPEZA 

 
Solicitamos especificações,

edital foi alterado resultando em
economia.  

 



ALGUMAS INTERVENÇÕES
DO OBSERVATÓRIO EM
LICITAÇÕES 

PREGÃO 014/2021
LIMPEZA URBANA 

Solicitamos retificação nas
especificações do edital. 

O edital foi alterado. 
 

PREGÃO 023/2021
COMBUSTIVEL

Solicitamos a inclusão de
limitação de distancia entre o

abastecimento e a garagem dos
veículos.

 

PREGÃO 019/2021
MATERIAS DE

CONSTRUÇÃO

 
Solicitamos retificação de

valores em disparidade
resultando em economia.  
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OFÍCIOS 

Todas as comunicações e solicitações do Observatório
aos órgãos Públicos são realizadas por meio de oficio. 

Quando um oficio não é respondido o acesso a
informação fica prejudicado, direito esse assegurado

aos cidadãos na legislação. 
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Respondidos       16

Aguardando resposta (no prazo)      06

Não respondidos     01

Total parcial de ofícios
enviados em 2021

 
23
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Prefeito
 

15
Setor de 
licitação

 
06

Câmara de 
vereadores

 
02 Sem 

resposta
 

02

Dados contabilizados até dia 30/06



REUNIÃO COM PODER
EXECUTIVO 

No dia 08 de fevereiro membros do Observatório se
reuniram com representantes do Poder Executivo para

apresentar os propósitos e objetivos do OSB a nova
gestão . 



O que move os
voluntários do

Observatório Social do
Brasil - Jaguaruna



JORGE
Voluntário do Observatório Social do
Brasil - Jaguaruna

A vontade de exercer 
cidadania. Sem se
envolver na política
partidária.

 
 

Sentimos que podemos
ser útil. E assim ajudar
na construção de uma
sociedade mais justa.



DEBORA
Voluntária do Observatório Social do
Brasil - Jaguaruna

      Ajudar as pessoas que estão a
frente do OSBJ, a observar as obras,
licitações, observar a administração
da prefeitura, da Câmara de
Vereadores e secretárias. Nós, como
cidadãos, temos que "vigiar" o nosso
dinheiro" público". No que está sendo
investido.

Me sinto feliz  e
motivada por poder
ajudar.



Seja um mantenedor ou um
voluntario!! 

CONTRIBUA 



@osbjaguaruna

SIGA NOSSAS REDES
SOCIAIS

Observatório Social do Brasil -
Jaguaruna


