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Resumo das atividades realizadas no 
quadrimestre 
ATIVIDADES PERMANENTES DO OBSERVATÓRIO 

Atividade diária, desde maio/2017 – analisar o Diário Oficial do Município para acompanhar 

as publicações pertinentes a: 

a) Licitações envolvendo aquisições de gêneros alimentícios da merenda escolar, 

aquisição de material escolar e uniforme. As publicações referentes a resultados de licitações, 

chamadas públicas e aditivos relacionados a merenda escolar, enviar recorte para o grupo 

de Conselheiros da Merenda Escolar (CMAE) – com objetivo de informar e dar suporte no 

acompanhamento dos gastos da verba federal do PNAE (Programa Nacional da Alimentação 

Escolar). 

b) Atos do Legislativo – publicações no Diogrande, referente a atos do legislativo; 

c) Acompanhar o Site da Câmara Municipal (www.camara.ms.gov.br) para atualização 

de arquivos de acompanhamento – abas: atividades legislativas e portal da transparência. 

Baixar os arquivos e fazer os registros na planilha de acompanhamento 

ATIVIDADES EXERCIDAS PELO VOLUNTÁRIO ARINO ABRÃO DA FONSECA, que ocupa 

a função de Conselheiro da Merenda – em nome do Observatório Social de Campo Grande: 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO: Toda primeira quinta-feira do mês – no auditório 

da Planurb; 

Fiscalização pelo CMAE às escolas da REME, de forma aleatória, pretende fazer pelo 

menos seis escolas por mês, dependendo da disponibilidade de veículo da Prefeitura e 

também de outros conselheiros, porque não é recomendada visita sozinho. 

ATIVIDADES REALIZADAS PELO OBSERVATORIO – EM ORDEM CRONOLOGICA 

12/09/2017 – enviado e-mail para as escolas de Campo Grande informando 

do prazo final para as inscrições no 9 CDR – dia 30/09/2017 
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16/09/2017 – participação do Observatório Social na AÇÃO SOCIAL – Juntos 

para cumprir a missão - Escola Eduardo Olímpio,   onde levamos 200 cartilhas 

sobre educação fiscal, material disponibilizado pela SEFAZ – Coordenação 

da Educação Fiscal do MS para distribuir gratuitamente aos estudantes. – Das 

9:00 as 11:00 horas – participaram: Helio, Helem e Nelson. 
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25/09/2017 – Assinatura de Oficio e encaminhamento para a Receita Federal 

do Brasil em Campo Grande, solicitação de doação de bens apreendidos para 

realizado de bazar, visando arrecadar fundos para as ações do Observatório. 

 

28/09/2017 – reunião às 19:00 horas na UNICESUMAR – na Ceará com 

Euclides da Cunha – para apresentar o Observatório, falar sobre a parceria 

com o OSB  com a reitoria em Maringá 

para realização de estágios, captação 

de voluntários. 
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OUTUBRO/2017 

03/10/2017 – Encaminhamento, por Correios, do oficio solicitando doação 

de bens apreendidos da Receita Federal para a Unidade de Ponta Porã MS  

18/10/2017 – Levantamentos visando coletar informações sobre a Agricultura 

Familiar (DAP – FNDE – PMCG) – quantidade e valores referentes a 

participação no processo de Chamada Publica – oferta de hortifrútis para a 

merenda escolar – trabalho de mestrado do voluntario Leão Maldonado – 

apresentação de palestra no dia 06/11/2017  na semana do INTEGRA – 

ESAN – UFMS 

 

19/10/2017 – Reunião na SUALI – Superintendência da Alimentação Escolar 

– vinculada a SEMED com a Fatima, Chefe de Divisão, o assunto foi o 
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processo de Chamada Publica para incentivar o Agricultor Familiar a 

participar do processo de produção de alimentos para compras 

governamentais, para atingimento do percentual mínimo de 30% na utilização 

da verba do PNAE, obrigatório por Lei. Estiveram presentes: Leão, Helio e 

Nelson 

20/10/2017 – Reunião com a COOP-GRANDE – associação de produtores – 

Mercado do Produtor, um elo essencial, atualmente, na execução do 

Programa nesta cidade. Estiveram presentes: Leão, Helio, Nelson, Arino e 

Gustavo  
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20/10/2017 – Reunião com o Coordenador 

de Educação Fiscal no MS, Sr. Carlos 

Antunes, para tratar sobre parcerias com o 

Observatório Social, visando a captação de 

voluntários – especialmente os professores 

que fizeram o treinamento a distância no 

curso de Disseminadores da Educação 

Fiscal – Carlos já nos disponibilizou arquivos contendo esta relação.  

 

23/10/2017 – Reunião na SEDESC – 

para tratar sobre as questões da 

Agricultura Familiar e as ações 

desenvolvidas por essa Secretaria no 

apoio ao pequeno agricultor. 

Participaram: Leão, Nelson, Helio e 

Jacques 

 

 

24/10/2017 – Clinica de Compras 

Governamentais – atendemos o preposto 

da Radra Acrilicos – Sr. Jhony   
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25/10/2017 – Reunião as 9:00 h no 

SEBRAE, com a Consultora Gabriella, 

sobre assuntos referentes a capacitação 

do Agricultor Familiar para participação no 

processo de Chamada Publica – oferta de 

hortifrútis para merenda escolar 

(participaram: Leão e Helio) 

 

31/10/2017 – Encaminhamos, entregamos 

pessoalmente, oficio para o CMAE, convidando os 

Conselheiros para participarem da Palestra dia 

06/11/2017 

 

 

 

NOVEMBRO 

01/11/2017 – Reunião com o Produtor de 

Alimentos da Agricultura Familiar – Sr. Luiz 

do Assentamento Nova Conquista para ouvir 

suas colocações e fazer perguntas 

pertinentes a execução das suas atividades 

como agricultor familiar e as dificuldades 

encontradas no processo de compras pelo governo – nas Chamadas 

Públicas.  
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02/11/2017 – encaminhamento de sugestão através do Site da Câmara 

Municipal, de melhoria de informes no Portal da Transparência – sugerirmos 

informar na relação de arquivos postados dados referentes ao número do 

empenho cujos papeis formam um conjunto de prestação de contas dos 

gastos da verba indenizatória. 

 

03/11/2017 – iniciamos as análises do Edital 199/2017 – da Prefeitura, que 

vai realizar Pregão Eletrônico no dia 14/11/2017 – para aquisição de Kit 

Escolar para alunos da REME para o ano de 2018 – Primeiramente os 
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registros no Sistema RCC onde se gera um check list de atividades a serem 

executadas até a entrega dos produtos adquiridos. Gestor do Processo Helio 

– auxiliar Jacques. 

06/11/2017 -  das 8 às 9 horas – palestra na ESAN – Escola Superior de 

Administração e Negócios da UFMS – apresentação de trabalho de 

mestrado – voluntario e vice presidente para assuntos de controle social do 

observatório – Leão Maldonado em parceria com seu colega de curso 

Gustavo Fagundes da Silveira – com o tema: EXPERIENCIAS DE 

COMPRAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR – 

participaram pelo observatório: Hugo, Helem, Leão, Helio, Helio Hisao  

 

 

 

 

 

06/11/2017 –  19: 30 h- evento frustrado 

devido a forte chuva – apresentação pela 

CGU  OFC 1 – Projeto Ouvidoria Ativa do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) – Estiveram no local Leão, Helio e 

Helem e Pedro. Pelo CMAE – Tania 

Ferraciolli. 
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09/11/2017 – 9:00 h – reunião com a SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO (SED), entregamos um caderno com desenhos e redações 

recebidas na etapa municipal, na forma do regulamento,  referente ao 9 

Concurso de Desenho e Redação da CGU. A SED, através de sua equipe de 

professores fará a avaliação e escolha do melhor trabalho. Juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Conselheira Mariza 

Serrano (TCE) representam a comissão julgadora destes trabalhos. 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DA SED                          REPRESENTANTES DA SEMED 

13/11/2017 – Encerramento da primeira fase dos trabalhos de levantamento 

de informações do Projeto de Olho na Câmara 2017, com dados coletados 

até 23/10/2017. O material encontra-se disponível para ser baixado no site do 

observatório social – acesse o seguinte endereço URL: 

http://campogrande.osbrasil.org.br/biblioteca-2/projeto-de-olho-na-camara-

2017/ 

Houve significativa mudança no portal da transparência, com disponibilização 

de novos arquivos, inclusive em substituição aos que estavam registrados até 

23/10/2017, o que demandaria uma nova avaliação das atividades até aqui 

realizadas. Considerando que o Observatorio Social do Brasil está 

trabalhando um sistema informatizado de acompanhamento do legislativo 

(Monitlegis) decidimos manter os dados já coletados e aguardar este novo 
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sistema para dar sequencia nos trabalhos, provavelmente a partir de 

fev/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/2017 – Lançamento do Pregão Eletrônico 199/2017 – para aquisição 

de kit escolar. Atividade registrada na Plataforma RCC (nº licitação 55931) 

para acompanhamento e avaliação dos resultados. 

 

 

14/11/2017 – Seminario de Liderança – promovido pela Associação 

Comercial – o Observatorio ofereceu uma vaga para voluntário participar do 

evento, manifestou interesse: Fabio Luiz Gadda Guimarães, que participou do 

evento. 
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14/11/2017 – O SEBRAE convidou o Observatório Social de Campo Grande 

para participar de um Workshop de compras com a Prefeitura Municipal, onde 

o assunto a ser trabalhado foi a Agricultura Familiar. O Objetivo deste trabalho 

é reunir os órgão públicos que efetuam compras de hortifrútis da agricultura 

familiar para possibilitar trocas de experiencias, fazer aquisições de forma a 
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proporcionar ganhos de escala, capacitar o produtor rural.  Este trabalho é de 

natureza permanente. 

 

16/11/2017 – A Controladoria Geral do Município de Campo Grande 

promoveu o primeiro seminário combate à corrupção – desafios e 

oportunidades, evento para o qual o Observatório Social de Campo Grande 

foi convidado para participar, estiveram presentes o Presidente Jacques e o 

Coordenador Helio. 
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24/11/2017- participação do Observatório Social de Campo Grande, na 

reunião da Rede de Controle. Assunto tratado: Ranking do Portal da 

Transparência – elaboração da nota técnica, para divulgação no dia 

07/12/2017. Os dados apresentados foram colhidos dos sites mantidos pelos 

Executivos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul (MS) na internet, 

avaliando-se adequação à legislação e aderência às boas práticas de 

transparência pública dos órgãos brasileiros de controle. As pesquisas nos 

sítios eletrônicos foram realizadas em novembro de 2017 (semana de 06/11 

a 10/11/2017). O exame foi realizado mediante a aplicação de um 

questionário padrão formulando com base na legislação vigente. Para fins de 

avaliação, atribuiu-se ponto para os quesitos do questionário formulado que 

tiveram como resposta “SIM” e nenhum ponto para os quesitos com resposta 

“NÃO”. 

28/11/2017- reunião do Observatorio – 

convidado por Hugo, recebemos um 

representante da Shriners Hospitals for 

Children, que veio nos apresentar um projeto 

de arrecadação de fundos para montar um 

hospital em Campo Grande. 

 

30/11/2017- Avaliação pelo Presidente Jacques, dos 

trabalhos referentes ao 9 Concurso de Desenho e 

Redação, que ficaram empatados, pela avaliação da 

Comissão Julgadora e, neste caso, cabe ao Presidente do 

Observatorio realizar o 

desempate. 
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05/12/2017- Reunião na Reitoria da UFMS, com 

Jardel, para tratar do evento sobre treinamento de 

voluntários para 

atuar no 

Observatorio Social. 

 

 

 

06/12/2017 – solenidade de encerramento, entrega de premiação do 9º Concurso de 

Desenho e Redação da CGU, realizado no auditório da SEMED, prêmios doados pela 

Receita Federal do Brasil. O Observatório participou da organização e divulgação do 

certame.  
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07/12/2017- Evento organizado pelo SEBRAE, sobre 

compras publicas sustentáveis, o observatório social 

foi convidado para participar, ofereceram duas 

vagas, participaram Helio e Nelson. 

 

 

 

 

15/12/2017 – Presidente Otavio Jacques em visita a Sede do Observatorio 

Social do Brasil em Curitiba PR, entregou o oficio deste observatório 

solicitando apoio ao evento de treinamento de voluntários a ser realizado no 

ano de 2018 
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18/12/2017 – reunião na CGU, para tratar sobre 

a parceria no Projeto Monitorando a Merenda 

Escolar, que será executada em meados de 

março/2018. Trata-se de um aplicativo em 

smartphone onde os alunos das escolas 

selecionadas farão o acompanhamento do dia-

a-dia da merenda escolar. 
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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 


