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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, participamos do evento de 

lançamento do aplicativo em computador, da CGU – Controladoria Geral da União, que 

permite o acompanhamento do nível de transparência dos municípios; continuamos com a 

atividade de apoio ao Conselho Municipal da Alimentação Escolar (CMAE); participamos do 

lançamento e das capacitações para o uso da nova plataforma de acompanhamento das 

licitações (RCC) que substituiu o aplicativo SIM; iniciamos tratativas para formalização de 

acordo de cooperação técnica com a UFMS; iniciamos o Projeto de Acompanhamento das 

Atividades dos Vereadores – Projeto de Olho na Camara 2017; prestamos orientações aos 

micro e pequenos empresários para participar de licitações – Compras Governamentais 

através da Clinica de Compras Governamentais em parceria com a ACICG; reafirmamos 

parceria com a CGU e com a Receita Federal do Brasil, para divulgação do 9º Concurso de 

Desenho e Redação da CGU. Acompanhe o detalhamento dessas atividades ao longo deste 

relatório.  

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 vem nos cedendo espaço onde é a nossa atual 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, ao SINDIFISCO que está com o Observatório desde a sua fundação, a MSC 

Altercont, que faz a contabilidade do Observatório,  obrigado aos mantenedores, pessoas 
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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. 

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 fazem parte da rotina do 

Observatório, sempre estarão 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 
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Resumo das atividades realizadas no 
quadrimestre 

ATIVIDADES PERMANENTES DO OBSERVATÓRIO 

- Acompanhamento do Programa de Merenda Escolar – Participação no 

Conselho Municipal da Alimentação Escolar – CMAE 

Com o objetivo de dinamizar a atuação do 

Conselho Municipal da Alimentação Escolar, 

o Observatório tem investido, por meio de 

colaboração de seus voluntários, 

participando das reuniões do Conselho, 

capacitando, auxiliando os Conselheiros nas 

suas atividades cotidianas. No dia 

09/02/2017, visitamos a SUALI – 

Superintendência da Alimentação Escolar, 

um armazém central, onde os gêneros 

alimentícios (exceto hortifrutigranjeiros) ficam estocados, onde são efetuadas as entregas 

dos produtos adquiridos dos fornecedores e efetua a logística de distribuição para as escolas 

da rede. Este ano, com a mudança do 

Prefeito, mudou também o gestor da SUALI, 

uma das mudanças percebidas foi a de que, 

diferentemente do que ocorria na gestão 

passada, os gêneros alimentícios estão 

sendo entregues nas escolas e não está 

sendo exigido que a escola venha buscar o 

material, irregularidade essa, objeto de 

denuncia pelo CMAE. Aparecem nas fotos: a 

Presidente do CMAE – Tania, Conselheira 

Carla, Conselheiro Arino, Sr. Albinelli, novo 

Superintendente da Suali, a Fatima – Chefe de Divisão e Helio, representante do 

Observatorio. 
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No dia 24/03/2017, 

marcamos e fomos 

recebidos pela Secretária 

Adjunta Sra. Elza e pelo 

Chefe de Divisão da 

SUALI sr. Iguchi, tendo 

participado por parte do 

Observatório o Presidente 

Jacques e sua diretoria, 

Hugo Helio e Nelson 

Fonseca. Esta reunião 

teve como proposito 

apresentar o Observatório 

aos novos gestores da 

Secretaria de Educação e o trabalho de acompanhamento da aplicação dos recursos do 

FNDE, em conjunto com o CMAE. Relatamos as irregularidades apontadas pelos 

conselheiros do CMAE, as falhas de controle nos procedimentos de recebimento de 

mercadorias principalmente quando os fornecedores entregam diretamente nas escolas, 

como é o caso da hortifrúti, entre outras. Fomos informados que varias providencias já estão 

sendo adotadas para corrigir. 

Nos dias 12 e 19/04/2017 participamos de reunião do CMAE para auxiliar os Conselheiros 

na analise da documentação relativa a prestação de contas dos recursos do FNDE no portal 

do Fundo, através do aplicativo SIGPC. Foram analisadas as informações disponibilizadas 

pela Prefeitura de Campo Grande, que impostou 

as informações relativas a utilização dos recursos 

e o Observatório contribuiu através do trabalho 

realizado pelo voluntario Helio, que analisou todo 

material referente ao processo licitatório no 

exercício de 2016. Apesar da parte referente a 

análise da prestação de contas, que foi aprovada 

com ressalvas, o processo não foi concluído 

porque o registro dos Conselheiros no sistema 

estava defasado e se não tiver pelo menos o quórum mínimo (3/4) o sistema não fecha.   
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CONCURSO DE REDAÇÃO – 9ª CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO 

DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – ENCERRAMENTO EM 

DEZ/2017 – Eixo de Educação Fiscal do Observatório. 

Iniciamos o processo de divulgação do Concurso de Redação deste ano, cujo tema é TODO 

DIA É DIA DE CIDADANIA, com as mesmas regras dos certames anteriores, desenvolvendo 

parcerias com a Controladoria Geral da União – Regional de Campo Grande e com a Receita 

Federal do Brasil. Porque não só fazemos a divulgação mas promovemos uma etapa 

municipal de premiação, aproveitando o 

mesmo trabalho enviado para a etapa 

nacional. Em trabalho conjunto com a 

CGU, visitamos a Receita Federal – 

Delegacia em Campo Grande, onde o 

Delegado Edson Ishikawa e seu Adjunto – 

Henry Tamashiro de Oliveira, prontamente 

se dispuseram a fazer a parceria, A 

premiação aos vencedores da etapa local 

será doada pela Receita Federal. A CGU e 

o Observatório elaboraram o regulamento 

da etapa local e até 30/09/2017, quando se encerram as inscrições, várias atividades de 

divulgação nas escolas serão desenvolvidas. 
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No dia 20/04/2017 a CGU convocou o Observatório para uma reunião, juntamente com 

representantes da SEMED(Secretaria de Educação do Município) e SED ( Secretaria de 

Educação do Estado), na qual foi apresentado o material referente ao 9 CDR.  
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ATIVIDADES DESTE QUADRIMESTRE 

  
 

06/02/2017 – Representando o Observatório, Daniel Vasconcelos de Oliveira, estagiário, participou do 

evento promovido pela CGU - Encontro Município Transparente - CGU no lançamento do aplicativo que 

permite acompanhar o nível de transparência dos municípios. 

A reunião teve como objetivo esclarecer iniciativas de melhoria da gestão, combate à corrupção e 

incentivo à transparência. A programação oficial incluiu temas como: fiscalização nos municípios, 

orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, Lei 

Anticorrupção e atuação do controle interno na Administração Pública. 

Também foi apresentado o Painel Municípios, ferramenta que consolida dados e avaliações do 

Ministério da Transparência para apoiar a gestão municipal, indicando informações específicas de cada 

localidade do país.   
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13/02/2017 – Em substituição ao Aplicativo SIM, o Observatório Social do Brasil promoveu lançamento 

de nova plataforma para acompanhamento de licitações, o sistema RCC. O cadastramento para 

operacionalizar o sistema foi efetuado mediante coleta de documentação relativa ao Termo de 

Confidencialidade dos seguintes usuários: OTAVIO JACQUES, HELIO T SAYAMA, HELIO HISAO E 

DANIEL. 

 

 

14/02/2017 – REUNIÃO COM A REITORIA DA UFMS  

 

Objetivando desenvolver parcerias, tais 

como estágios de universitários no 

Observatório, adesão de voluntariado 

de servidores da universidade, 

procuramos a UFMS. Fomos 

prontamente recebidos, posteriormente 

enviamos toda documentação do 

Observatório, estamos aguardando a 

análise pelo setor jurídico da 

universidade. A princípio será assinado 

um protocolo de intenções, já existem 

modelos deste mesmo tipo de parceria 

em outros observatórios no Brasil, a exemplo de Santa Catarina. 
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02/03/2017 – O OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL firmou parceria com a entidade que promove 

anualmente o evento FEIRÃO DO IMPOSTO, a CONAJE. Nesta data fizemos a primeira reunião com 

representante da CONAJE em Campo Grande, sr. Rodney Junior, para preparar os eventos e atividades 

programadas pela direção nacional. 

 

 

07/03/2017 – Em reunião ordinária do Conselho de Administração do Observatório Social de Campo 

Grande, foi aprovada a execução do PROJETO DE OLHO NA CAMARA 2017 – que trata do 

acompanhamento das atividades do legislativo municipal, especificamente do vereador, levantando, 

catalogando e organizando as atividades e gastos realizados, pelo Portal da Transparência e pelo Diário 

Oficial. O objetivo é disponibilizar para o cidadão um material para avaliar a atuação de cada vereador 

durante o seu mandato legislativo. Não será feito ranking nem juízos de valor. Apenas registros de fatos 

ocorridos. Entretanto, na medida em que forem detectadas irregularidades, o Observatório irá 

questionar o vereador, formalmente, até o final esclarecimento do fato, tudo devidamente registrado no 

projeto. 

 

 

 

Através de agendamento organizado pela ACICG, o Observatorio se programa para atender 

às quartas feiras, em dois horários, empresários interessados em receber orientação sobre 

processo de licitação junto a Prefeitura ou outros órgãos públicos. Neste quadrimestre 

atendemos 03 empresários, mas esperamos que a demanda cresça gradativamente. 
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01/04/2017- Reunião da Comissão 

Regional de Justiça e Paz (CNBB), 

painel sobre CIDADE: espaço da 

cidadania, mobilidade urbana, 

saneamento ambiental, habitação e 

planejamento urbano. 

Acompanhamento de planos diretores e 

fortalecer observatórios sociais. 

Presença do secretário Jose Marcos 

(SEMADUR) e Berenice Domingos 

(PLANURB). O Observatorio firmou 

compromisso de parceria com a entidade. 

COMPROMISSO de agir solidário para um pacto a favor de Campo 

Grande: concordamos em redigir, em breve, um documento 

denominado Carta de Campo Grande/Cidade – espaço de cidadania e 

apresentá-la a comunidade. 

 

06/04/2017 – PREPARAÇÃO PARA O 8 ENOS – CONGRESSO PACTO 

PELO BRASIL – 08 a 11/05/2017- Preparamos e enviamos convite 

para todos os vereadores de Campo Grande e também para o Prefeito 

municipal, conforme orientação do Observatorio Social do Brasil. 

O Evento 

O propósito do trabalho da Rede OSB é a  eficiência da gestão pública! 

Na atuação dos observadores, Brasil afora, foi evidenciado que boa 

parte das “calamidades” que atingem as gestões municipais, deve-se à 
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falta de instrumentos de controle e de ferramentas de gestão 

profissional. 

Por outro lado, nas prefeituras onde se pode constatar a eficiência, há 

participação da iniciativa privada, transferindo know how. 

Por esta razão, o OSB promove o 1º Congresso do Pacto Pelo Brasil, 

mostrando o contraponto entre calamidades e eficiência da gestão 

pública e propondo a união de todos os segmentos da sociedade civil e 

dos governos na construção do Brasil que queremos! 

OBJETIVOS: 

• Mostrar que as calamidades na gestão pública podem ser superadas 

com uso de instrumentos de controle, ferramentas de gestão 

profissional, transparência e participação do cidadão. 

 • Propor uma agenda positiva para cada público envolvido: 

prefeituras, câmaras, órgãos de controle, entidades empresariais e 

sociedade civil. 

 • Promover a cooperação técnica entre os OS e consolidar alianças 

estratégicas nacionais, tendo como foco a união de esforços para a 

EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, como forma de garantir a 

transparência e prevenir a corrupção. 
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20/04/2017 – recebemos na sede do Observatório visita da empresa 

DATASIGHT – Daniel e Renato. Trata-se de uma empresa que trabalha 

com pesquisa e a proposta é fazer parceria com o Observatório, na 

realização de um boletim de finanças municipais para Campo Grande, 

através de análise dos números divulgados nos relatórios financeiros 

da Prefeitura, de forma a levar ao cidadão informações de fácil leitura 

e compreensão. 
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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 


