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Para nossos mantenedores

Destaques estratégicos

O Observatório Social é um espaço democrático e apartidário, que reúne o maior número de

entidades representativas da sociedade civil, atuando por meio de metodologia de

monitoramento de licitações em nível municipal e de ações de educação fiscal. Fazer com

que os cidadãos possam participar diretamente do processo de construção de uma sociedade

mais democrática, mais justa e igualitária é o nosso objetivo maior. Para isso contamos com

metodologias e ferramentas disponibilizadas pelo Observatório Social do Brasil e juntos, com

outros Observatórios Sociais em mais de 120 municípios formamos a REDE DE

OBSERVATORIOS. Nas ações locais, neste quadrimestre, fechamos parceria com o

Conselho Regional de Economia (CORECON), reafirmamos nossos laços com a Associação

Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), com a Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB), com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), com a Associação

Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). Temos o apoio sempre constante do

SINDIFISCO, da Fecomércio-MS, da MSC/Acácia Contabilidade, CGU, Receita Federal e

pessoas físicas associadas e voluntários que gastam o seu tempo nesta atividade, porque

acreditam nesse proposito.

Destaques financeiros

O Observatório Social de Campo Grande está alcançando seu equilíbrio financeiro, graças

aos seus mantenedores: especial agradecimento a Associação Comercial de Campo Grande

(ACICG) que nos cedeu um espaço onde é a nossa sede, uma sala do Observatório; A

ANABB cuja contribuição mensal é possível manter uma equipe trabalhando exclusivamente

para o Observatório, a Fecomercio-MS que nos propiciou a contratação de um estagiário,

obrigado aos mantenedores, pessoas físicas e jurídicas que colaboram financeiramente,

todos os meses, que permite a contratação de mão-de-obra para as atividades burocráticas

do dia-a-dia e nosso obrigado também a Receita Federal do Brasil, pela doação de bens

apreendidos, em função das vendas desses bens temos recursos em caixa para promover

atividades e apoiar projetos de interesse público, dentro dos propósitos previstos no estatuto.
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Destaques operacionais

Nas páginas seguintes passaremos a apresentar as atividades desenvolvidas por este

observatório ao longo do quadrimestre. Algumas atividades foram concluídas neste

quadrimestre outras iniciadas. Temos também atividades que já faz parte da rotina do

Observatório, sempre estará presente nos relatórios quadrimestrais.

Projeções

Em 01/06/2017 encerra-se a gestão desta atual diretoria, inicia-se um novo biênio. Temos

também encerramento de contratos de colaboração financeira com a ANABB, com a

Fecomércio-MS, ambos fundamentais para a manutenção deste Observatório. Esperamos

continuar avançando em nossas conquistas. O Brasil está passando por uma profunda crise

no cenário político, com reflexos diretos para a economia e, consequentemente, na qualidade

de vida do cidadão. Mais do que nunca a sociedade precisa estar mobilizada e atenta, agir

em conjunto para demonstrar aos nossos governantes que não aceitamos mais a corrupção,

o desgoverno, a incompetência e tantas outras manobras maléficas ao bem comum, que

beneficiam apenas aqueles que querem se perpetuar no poder.

OTAVIO JACQUES

Presidente

Campo Grande (MS), 14 de abril de 2017
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Resumo cronológico das atividades
realizadas no quadrimestre

ATIVIDADES PERMANENTES DO OBSERVATÓRIO

- Acompanhamento de Licitações da Prefeitura de Campo Grande

Ações desenvolvidas:

Divulgação dos Editais de Licitação pelo Aplicativo SIM (Sistema Informatizado de

Monitoramento de Licitações), disponibilizado e mantido pelo Observatório Social do Brasil –

OSB e utilizado pela rede de observatórios nos municípios onde se fazem presentes.

O aplicativo SIM é um software de registro da atuação dos observatórios sociais e que faz

parte do processo de acompanhamento e monitoramento dos processos licitatórios das

prefeituras pelos observatórios. O SIM é utilizado também como ferramenta de divulgação de

editais de licitação para fornecedores cadastrados no sistema. A divulgação dos editais de

licitação pelo aplicativo contribui com o aumento da concorrência das compras públicas,

proporcionando redução dos valores praticados no processo e uma maior economia aos

cofres públicos. O aplicativo também permite a visualização da agenda de licitações que é

uma lista dos certames divulgados. Com a base de micro e pequenas empresas da

Associação Comercial de Campo Grande, temos atualmente 1148 empresas cadastradas e

que recebem, por e-mail, a informação sobre os editais lançados pela Prefeitura Municipal de

Campo Grande.

A partir de agosto/2016, a Prefeitura de Campo Grande lançou novo Portal da Transparência,

agregando mais informações e permitindo, por exemplo, ao licitante, buscar uma copia do

edital diretamente no site. Anteriormente, o fornecedor necessitava fazer o pedido,

pessoalmente ou por e-mail, para a Central de Compras (CECOM) para participar de

certames. Até então, o aplicativo SIM propiciava um apoio maior, porque o Observatório vinha

buscando esses editais e disponibilizando no seu site.

De setembro a dezembro/2016, a Prefeitura de Campo Grande disponibilizou 80 certames,

na modalidade presencial e, na modalidade eletrônica apenas um certame. Através do

aplicativo SIM disparamos cerca de 20498 e-mails para fornecedores em todo país.

Entretanto, em se tratando de pregão presencial, não se permite a eventual fornecedor de
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outra localidade, as vezes distante, participar com a mesma eficácia que teria em pregão

eletrônico. Ademais, desses 80 certames, apenas 40 foram finalizados. O restante, 13

continuam em andamento, 04 revogados, 19 suspensos, 02 em aberto e 02 anulados. Por se

tratar de final de gestão do executivo municipal e mobilização em campanhas políticas, pois

o Prefeito foi candidato a reeleição, além de outras dificuldades, principalmente financeiras,

o processo não prosperou como deveria.

- Acompanhamento do Programa de Merenda Escolar – Participação no

Conselho Municipal da Alimentação Escolar – CMAE

Neste quadrimestre, o fornecimento de gêneros alimentícios ficou um pouco melhor do que

estava, contudo permaneceu a deficiência na questão da logística de entrega das

mercadorias, já detectadas em junho/2016, porque o fornecedor entrega o produto no

depósito do Núcleo da Alimentação Escolar (NUALI) e a Prefeitura, devido a falta de veículo

próprio estava exigindo que a escola, através dos professores/diretores, viessem em carro

próprio buscar as mercadorias na NUALI, sob pena de deixar os alunos sem a merenda. O

Observatório fez as solicitações de pedido de informações ao CMAE, tivemos acesso ao

relatório e este material foi enviado por copia para a Prefeitura, MPE, TCE, FNDE, CGU, para

as providencias cabíveis.

FOTOGRAFIAS – veiculos de terceiros, normalmente de

professores ou diretores, levando generos alimenticios,

inclusive pereciíveis, de forma inadequada.
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Considerando apenas o trabalho realizado pelo Conselheiro Arino Abrão da Fonseca, que é

voluntario no Observatório, foram produzidos 14 relatórios nesses 4 meses, em media uma

visita por semana às escolas, para fiscalização, além das reuniões do CMAE que ocorrem

na primeira quinta feira de cada mês.
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- CONCURSO DE REDAÇÃO – 8ª CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO

DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – ENCERRAMENTO EM

DEZ/2016 – Eixo de Educação Fiscal do Observatório.

8.º Concurso de Desenho e Redação da CGU – 2016

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou este ano a 8ª edição do Concurso de

Desenho e Redação, em parceria com o Observatório Social do Brasil, que ficou

encarregada da divulgação do evento. Com o tema “Um por todos e todos por um! Pela

ética e cidadania”, o objetivo da iniciativa é despertar nos estudantes o interesse por

assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio do incentivo à

reflexão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais. O concurso é

direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e privadas do

país.

Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos concorreram com

trabalhos do tipo “Desenho”. Nas categorias de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao

3º do ensino médio, incluindo alunos matriculados na modalidade jovens e adultos (EJA) os

alunos concorreram com trabalhos do tipo “Redação”. E ainda na categoria Escola Cidadã,

as escolas concorreram com trabalhos do tipo “Plano de Mobilização”.

No âmbito nacional, o Estado de MS teve uma vencedora, da cidade de Naviraí (MS) – na

categoria Redação II – 2º ano EM – alcançando o 2º lugar. Trata-se da aluna Rebeca Marins

dos Santos, da Escola Estadual Presidente Médici e a professora Lucilene de Jesus

Ricardo.

Link para mais detalhes:

http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/8.o-concurso-de-desenho-e-redacao-da-cgu

O concurso também facultou aos Observatórios Sociais dos respectivos municípios onde

estão instalados, a possibilidade de promover a etapa municipal, neste caso, o pré-requisito

é que a redação ou desenho esteja participando da etapa nacional, mas serão premiados

conforme regulamento próprio.

O Observatório Social de Campo Grande em parceria com a CGU Regional de Campo

Grande promoveu a etapa municipal e a entrega da premiação ficou definida conforme

abaixo:
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Na forma do regulamento, participaram da comissão de julgamento, na etapa

municipal, a Secretária de Educação do Estado de MS, Professora Maria Cecilia

Amendola da Motta, a Secretária de Educação do Município de Campo Grande –

8º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO - ETAPA MUNICIPAL

Local: E M Eduardo Olimpo Machado -CNPJ 00.077.567/0001-66

Diretora: FÁTIMA REGINA BERLT AZUAGA

Rua Lúcia Martins Coelho, 793 – Jardim Ouro Verde

Data: 14/12/2016 – 14:00 horas

Vencedores

Aluno Professor Categoria

Kelvin Nathan Souza Rolon Waltenny Paiva de Carvalho 2º ano E.F. - Desenho

Yula Peres Leite Mirella Gomes de Almeida 4º ano E.F. - Desenho

Giovanna Vitória Zanella da
Silva

Carmem Silva Návia Benites
Anastácio

5º ano E.F. - Desenho

Vinicius Alves Leal Hermenegildo de Lima Araujo 7º ano E.F. - Redação

Giovana Martins Dantas de
Oliveira

Simone Costa dos Santos(
EM.Prof.Aldo de Queiroz)

9º ano E.F. - Redação

Local: EE Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa-CNPJ 02.585.924/0029-23

Diretora: ADRIANE LOPES LEÃO

Av.Ciro Araújo França, 500 - Vila Margarida

Data: 15/12/2016 – 8:30 horas

Vencedores

ALUNO PROFESSOR CATEGORIA

Mariane Santana Ramos Antonia da Gloria Gonçalves da
Silva

1º ano E.F. - Desenho

Giovanna Pereira dos
Santos

Antonia da Gloria Gonçalves da
Silva

3º ano E.F. - Desenho

Maria Eduarda de Souza
Nogueira

Ana Claudia Gomes Santana 6º ano E.F. - Redação

Matheus Ovando da
Câmara Nogueira

Edilson Leão Magalhães 8º ano E.F. - Redação

Ana Caroline da Silva Adriano Braga Bressan 3º ano E.M. - Redação
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Professora Leila Cardoso Machado e a Professora/Conselheira Marisa Serrano – do

Tribunal de Contas do Estado. Ainda conforme o regulamento, em caso de empate, o

Presidente do Observatório efetua a sua votação de desempate. Os trabalhos foram

analisados pelos julgadores de forma individualizada, sem a possibilidade de identificar

a origem dos trabalhos.

Na etapa municipal, foram ao todo 35 trabalhos recebidos, sendo 19 desenhos e

16 redações, por 5 escolas da capital:

Escola Municipal Dr. Eduardo Olimpio Machado

Escola Municipal Dr. Aldo de Queiroz

Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva da Correa da Costa

Estação Criança

Escola Gappe

Para ter acesso ao material, desenho e redações, pode-se baixar o arquivo no link
abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7YsN8NdgHutZTNnSzhURHFOMHM?usp
=sharing

FOTOS DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO 8º CDR
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ATIVIDADES DESTE QUADRIMESTRE

20/09/2016 – OSCG presente ao evento promovido pela

Associação Comercial, para assinatura de documento produzido

por representantes da sociedade civil organizada pela Associação

Comercial (ACICG) do Pacto Juntos Por Campo Grande.

Representantes da sociedade civil

organizada e dez candidatos a prefeito

da Capital se reuniram na última terça-

feira (20), no hotel Deville Prime, para a

assinatura do Pacto Juntos por Campo

Grande. A Carta assinada configura um

termo de compromisso entre o próximo

administrador da cidade e a população,

em prol do planejamento para o

desenvolvimento sustentável do

município.

Todos os candidatos a prefeito foram

convidados a participar do movimento.

Assinaram a carta os candidatos

Adalton Garcia (PRTB), Alcides Bernal

(PP), representado pelo vice Ulisses

Duarte, Alex do PT, Athayde Nery

(PPS), Coronel Davi (PSC), Elizeu Amarilha (PSDC), Lauro Davi (PROS),
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Marcelo Bluma (PV), representado pelo vice Fabio Lechuga, Marquinhos Trad

(PSD) e Rose Modesto (PSDB).

A Carta produzida a partir de encontros entre representantes de vários

segmentos, pede uma governança baseada na administração transparente

visando de fato uma gestão compartilhada. Confira o que está sendo pedido

pelas entidades:

A governabilidade terá que se basear na relação transparente entre os

poderes municipais e entre esses e a sociedade, visando de fato possibilitar

o desenvolvimento de uma gestão compartilhada. Para isto é necessário que

as informações da gestão estejam disponíveis, compreensíveis e acessíveis

em tempo real para a sociedade;

A profissionalização e a inovação na administração é importante, e é

imprescindível ter o compromisso de manter pessoas qualificadas e

comprometidas trabalhando com ferramentas eficazes de gestão;

Os programas, projetos e ações da administração devem ter metas claras,

que possam ser acompanhadas pela sociedade e avaliadas por indicadores

de resultados.

A nova gestão deverá se comprometer a contribuir para o desenvolvimento e

execução do plano de longo prazo, que definirá os projetos a serem

implantados na Capital até 2040, em todas as áreas (saúde, educação,

habitação, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, transporte, cultura,

etc.)
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23/09/2016 – VISITA DE REPRESENTANTE DA ANABB –

Douglas Scortegagna – Vice-Presidente de Comunicação

(trechos da matéria publicada no site da ANABB)

Reuniram-se com a diretoria do Observatório Social de Campo Grande e com

o superintendente da Associação Comercial e Industrial da cidade, Ulysses

Conceição Filho, Douglas Scortegagna – Vice-Presidente de Comunicação e

Valdineir Ciro de Souza, Diretor Regional da ANABB no MS.

Otavio Jacques, presidente do Observatório Social de Campo Grande

entregou a Douglas e ao Superintendente da Associação Comercial, o

relatório quadrimestral das atividades realizadas por aquele Observatório.

Segundo Douglas, essa unidade do Observatório Social é um dos que têm

feito um trabalho bastante consistente para mostrar aos empreendedores

locais e toda a sociedade o quanto é importante fiscalizar o dinheiro público.

“O OS já cadastrou uma grande parte dos empresários de Campo Grande e

sempre envia os editais que a prefeitura pública, o que oportuniza a todos

participarem das licitações”, disse Douglas.

Na visita ao Observatório Social estavam, além de Douglas, Otávio, Ciro e

Ulysses, o vice-presidente para Assuntos Administrativos e Financeiros do

OS, Helio Toshiaki Sayama, o vice-presidente para Assuntos Institucionais e

de Alianças do OS, Hugo de Oliveira, o 1º vice-presidente suplente do OS,

Nelson da Fonseca e demais colaboradores do Observatório Social, Helem

Campos, Débora Leonardo, Luciane Costadele e Daniel de Oliveira.
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26/09/2016 – O Observatório Social participa juntamente com a

OAB/MS e a Rede Regional de Líderes e Comitê Local da Rede

Global de Empreendedorismo do encontro com candidatos a

Prefeito, onde foi disponibilizado para

assinatura TERMO DE COMPROMISSO

DO CANDIDATO COM O

EMPREENDEDORISMO E COMBATE A

CORRUPÇÃO. Hugo de Oliveira, Vice-

Presidente para Assuntos Institucionais e

de Alianças falou em nome do

Observatório.
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30/09/2016 – Reunião da equipe de trabalho do Observatório com

o consultor Luis Fernando Otero, para auxiliar no planejamento

estratégico do OSCG para 2017.
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O OSCG passará, a partir de 2017, a trabalhar com equipes

divididas em eixos de atuação, basicamente estruturada em

três equipes: 1) Gestão Pública e Transparência (controle

social); 2) Educação Fiscal; e 3) Ambiente de Negócios.

Cada equipe terá um coordenador e voluntários poderão escolher o grupo que tenha mais

afinidade quanto a experiencia e conhecimentos adquiridos. Com base nestas definições, a

equipe de trabalho do Observatório iniciou os preparativos para apresentação aos

colaboradores.
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14/10/2016 – A convite do radialista Arthur Mario Medeiros

Ramalho, da Rádio Cultura AM,

participamos de uma entrevista

para apresentar o Observatório

Social ao público ouvinte. Falou

em nome do Observatório Sr.

HUGO DE OLIVEIRA.
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17/10/2016 – A Fecomércio MS ofereceu ao

Observatório um colaborador, estudante de

direito, para prestar serviços de escritório. O

Jovem Lucas Capilé, permaneceu no

Observatório de 17/10/2016 a 18/12/2016,

auxiliando nas atividades relacionadas com

o controle de publicações, redação de ofícios

e preparativos para a premiação do

concurso de redação.

17/10/2016 – Estagiário no Observatório, formando em Ciências

Econômicas, Daniel Vasconcelos de Oliveira produziu uma cartilha

que demonstra como são preenchidas as vagas de vereadores no

processo eleitoral.

Com base neste trabalho, o Presidente do Conselho Regional de Economia

(CORECON) propôs ao Observatório termo de cooperação e parceria, para a

divulgação deste trabalho para a população. O Termo de Cooperação foi

assinado em 03/11/2016. O CORECON patrocinou a produção das cartilhas

e as utilizou para o evento ocorrido no período de 07 a 09/11/2016, Rotas do

Desenvolvimento, realizado no Palácio Popular da Cultura, abriu espaço para

o observatório no seu stand. Nosso estagiário, Daniel trabalhou pelo

CORECON mas também trabalhou na divulgação do Observatório Social no

evento.
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Recebemos a visita dos integrantes do Observatório Social de Mundo Novo,

no dia 07/11/2016, no stand do CORECON para troca de experiencias.
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18/10/2016 - O Observatório Social de Campo Grande reuniu, no

dia 18/10/2016, no auditório da Associação Comercial, seu corpo

técnico para traçar estratégia de trabalho para ano de 2017.

Palestra do Consultor Luis

Fernando Otero, que é pós-

graduado em Gestão Pública,

Controladoria e Controle Interno

pela Faculdade Cidade Verde -

FCV, consultor credenciado do

SEBRAE/PR na área de Políticas

Públicas, professor no Centro

Universitário de Maringá -

CESUMAR, nos cursos de

graduação e pós graduação, nas disciplinas contabilidade pública e

orçamento; licitações e contratos; gestão de pessoas e logística no setor

público, no sistema de Ensino à Distância - EAD, Autor de livros sobre

Licitações e Contratos, Logística no Setor Público e Recursos Humanos na

Administração Pública e foi coordenador de equipe no Observatório Social de

Maringá (2007 a 2011) e coordenador geral do Observatório Social do Brasil

(2011).

A partir das orientações do palestrante e com base no modelo dos eixos de

atuação do Observatório Social do Brasil, a saber: Gestão Pública e

Transparência (controle social), Educação Fiscal e Gestão de Negócios. Na

reunião tratamos sobre a divisão das atividades por equipes. Construiremos,

a partir desta premissa, atividades e metas para estes três eixos, chamando

para a participação voluntária da sociedade, conforme as afinidades e

preferências de cada um, fazendo reuniões de trabalho de forma separada,
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sendo que, uma vez por mês, coordenadores se reunirão com o Conselho

Diretor para fazerem a prestação de contas de suas atividades. Esperamos

crescer bastante em 2017, contando com a força e a representatividade de

toda nossa sociedade civil.
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21/10/2016 – Representando o eixo de Educação Fiscal do

Observatório Social, voluntários Nelson da Fonseca e Antônio

Cesar participaram, a convite da escola, do evento de

apresentação da Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado,

referente às atividades desenvolvidas no ano letivo de 2016.
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21 e 22/10/2016 – UBERLÂNDIA (MG) - Observatório Social de

Campo Grande esteve no 3º Encontro de Observatórios Sociais do

Sudeste, com participação das regiões N, NE e CO.

Representaram o Observatório Social de Campo Grande, Helem

Senna e Debora. No Painel de boas práticas apresentamos a

atividade de apoio ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
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28/10/2016 – XVI Encontro Estadual de Contabilidade de MS-

Registramos a atividade desenvolvida pela Maria Granjeiro, 2º

vice-presidente suplente Maria Granjeiro, que também é membro

do Conselho Regional de Contabilidade, durante o evento.
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03/11/2016 – reunião no gabinete do Vereador Dr. Lívio, reeleito

para o próximo mandato.

Questões tratadas: ouvir a opinião dele sobre

a redução do número de vereadores em

Campo Grande, o percentual de duodécimo

atual, terceirização da merenda e calendário

escolar.
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14/11/2016 – preparativos para receber o Prefeito Eleito, Marcos

Marcello Trad, na reunião do Observatório, dia 15/11/2016.

Apesar do Sr. Marcos Trad ter confirmada a sua presença no dia 14/11, houve

uma reunião de emergência solicitada pelo Governador, razão pela qual o

prefeito eleito acabou desmarcando no dia da reunião. O Observatório Social,

desde a sua campanha vem trabalhando no sentido de obter a assinatura dele

no Termo de Compromisso do Candidato, uma campanha lançada pelo OSB

para todas as redes de observatórios. Enviamos todo material para a sua

equipe de assessoria. O Prefeito nos disse que viu o material mas gostaria de

discutir algumas questões antes de assinar. Tínhamos convidado

representantes de outras instituições de controle social e institucional,

representativas da sociedade civil organizada nesta localidade. Depois disso,

não tivemos mais oportunidade para colocar na agenda dele novamente. Fica

aqui, apenas o registro, como uma atividade desenvolvida, mas sem êxito.

24 e 25/11/2016 – Participação do Observatório Social no

Seminário Responsabilidade Fiscal e Transparência na Gestão

Pública

Foram ofertadas 04 vagas para associados

do OSCG participarem do evento. Na

programação das palestras, apresentação

pelo Consultor Luis Fernando Otero com a

palestra com o tema: “a importância do

monitoramento e do controle social na

administração pública pelo cidadão e pela

sociedade civil organizada “
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29/11/2016 – marcamos e realizamos reunião com a vereadora

Carla Stephanini, presidente da comissão permanente de

educação na Câmara de Vereadores.

O objetivo desta reunião era conversar com a vereadora a respeito do

posicionamento da Câmara a respeito da situação que se encontra a merenda

escolar, participaram desta reunião Arino (conselheiro do Cmae e voluntário

do OSCG), Helio e Jacques, da diretoria do OSCG. Foi uma reunião

frustrante, porque a vereadora estava no fim de mandato e não tinha sido

reeleita.
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05/12/2016 – Atividade organizada pelo eixo de educação fiscal,

através da Helem, Moacir Menin, Antônio Cesar, para elaborar e

divulgar a possibilidade doação ao Fundo da Infância e a

Adolescência _FMIA, atrelado ao processo de declaração do

imposto de renda.

O objetivo deste trabalho é utilizar a rede de comunicação do Observatório

para auxiliar na arrecadação de recursos das entidades vinculadas ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de

trabalhar a conscientização do cidadão para a educação fiscal.
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07/12/2016 – Registramos a participação dos voluntários – Helio e

Luciane, na reunião promovida pela Prefeitura, no auditório da

Secretaria de Educação, onde o Prefeito fez a sua prestação de

contas no final de mandato, em função de convite recebido do

Prefeito.

Na apresentação, foi explicado pelo

Secretário de Finanças a situação de

dificuldade pela qual vem

atravessando o município, mostrou

quadros comparativos com números

passados, dados importantes para que

possamos elaborar, futuramente, um

acompanhamento mais detalhado da

situação na linha do tempo. Tivemos também uma explanação, pelo

presidente do Instituto Municipal da Previdência, também das dificuldades

pelas quais estão passando. Coletamos os dados e números apresentados

para analises posteriores.
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09/12/2016 – Dia Internacional Contra a Corrupção – Participamos

a convite da Rede de Controle do evento de prestação de contas

do Portal de Transparência dos municípios no MS. O evento

ocorreu na sede das promotorias de justiça. Voluntários do OSCG

presentes (Jacques, Demontiê, Helio e Debora).

Técnicos indicados pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público

Federal e Controladoria Geral da União realizam um diagnóstico anual nos

Portais da Transparência dos Municípios de Mato Grosso do Sul e este

resultado foi apresentado neste evento. O Objetivo é aumentar a

transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como

o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar.
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15/12/2016 – registramos os preparativos do Observatório para

acompanhar o processo de licitação para aquisição de material

escolar e uniforme PP-216 e 217/2016, previstas para abertura do

pregão nos dias 28 e 29/12/2016. Todavia, no dia 27/12/2016, por

determinação do TCE os pregões foram suspensos.

21/12/2016 – Voluntário Demontiê informa que assistiu a Sessão

na Câmara de Vereadores, que foi convocada para decidir sobre
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a aplicação ou não da Lei nº 5.507/2015, que autorizava o reajuste

do salário dos vereadores e do executivo municipal em 26,3% a

partir de 01/01/2017. A par de vários movimentos e abaixo-

assinados realizados pelos campo-grandenses, os vereadores

decidiram não aplicar a Lei em questão e congelar seus salários e

do prefeito até o ano de 2020.

18/12/2016 – 19/01/2017 – O Observatório entrou em férias

coletivas.
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Demonstrações Financeiras
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Informações de Contato
Quem tiver interesse em mais informações ou detalhes sobre os eventos apresentados

neste Relatório, poderão contatar os titulares abaixo, estamos a sua disposição.

Nome

OTAVIO JACQUES

Tel (67)99219-5354

ojota@terra.com.br

Nome

HUGO DE OLIVEIRA

Tel (67)-99983-0007

Hugodeoliveira1948@yahoo.co
m.br

Nome

HELIO TOSHIAKI
SAYAMA

Tel 67)99982-4789

heliosayama@globo.c
om

Nome

HELEM SENNA DE CAMPOS

Tel 67)99267-4713

Helemsenna5@gmail.com

Dados do Observatório Social de Campo Grande

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE – OSCGMS

Rua 15 de novembro, 390 – Centro - Campo Grande (MS)
Tel 067-3326-7279 – 067-3312-5016

http://campogrande.osbrasil.org.br

CNPJ: 13.912.286/0001-23


