
 

2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - 2018 

DE 01/05/2018 A 31/08/2018 

 Resumo das atividades realizadas no quadrimestre 

Etapa Municipal do 10º Concurso de Redação da CGU-Controladoria 

Geral da União - 10º CDR 

A 10ª edição do Concurso de Desenho e Redação  da Controladoria Geral da União, trouxe como 

tema: SER HONESTO É LEGAL!. O Observatório Social de Campo Grande  está realizando, mediante 

aproveitamento dos trabalhos encaminhados para a etapa nacional, seleção dos melhores trabalhos, 

dentre as escolas do município de Campo Grande.  O Projeto tem previsão de encerramento em 

dezembro/2018 - com a premiação dos trabalhos vencedores. 

O Prêmio oferecido é um Leitor de livros digital (Kindle). Foi elaborado um projeto que visa captar 

recursos do empresariado local para aquisição dos prêmios e custeio das despesas de sua realização.  

O Observatório organizará o evento de premiação após a divulgação dos resultados da etapa 

nacional, que normalmente ocorre entre os meses de novembro e dezembro.  Confira o 

regulamento na integra clicando aqui.  

 

DOS OBJETIVOS: 

O Concurso de Desenho e Redação atende um dos principais objetivos da entidade: a Educação para 

a Cidadania, esclarecendo ao cidadão a importância do seu papel na sociedade. É uma das sementes 

plantadas para o desenvolvimento da cidadania junto a jovens e adultos. 

http://campogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/2018/05/regulamento-etapa-municipal-10-CDR.pdf


Envolvê-los em assuntos que tratam sobre controle social pode ser o primeiro passo para a 

formação de adultos conscientes, atuantes e defensores dos direitos e deveres individuais, em 

especial, da coletividade. 

Atividades do Observatório no 10º CDR no quadrimestre 

 

1 - 08/05/2018 -Reunião na Secretaria Municipal de Educação do município de Campo Grande (SEMED) com a Secretária 
Adjunta Soraia, para divulgação nas escolas municipais. 

 

2 - 10/05/2018 - Reunião com Ulisses da Conceição - Superintendente da Associação Comercial (ACICG) - apoio na 
divulgação junto aos empresários associados 



 

3 - 11/05/2018-Reunião na SED - Secretaria Estadual de Educação no MS - com o Superintendente Helio, para divulgação do 
concurso junto às escolas estaduais de Campo Grande 

 

4 - 09/07/2018 - reunião com a Presidente do SINEPE - Maria da Gloria - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS, 
solicitando divulgação nas escolas privadas 



 

5 - Registramos o apoio fundamental recebido do Sr. Carlos Roberto Antunes, Coordenador do Programa Estadual de 
Educação Fiscal do MS em suas visitas às escolas divulgando o 10 CDR juntamente com o Projeto Visitando a Alfandega, de 

sua autoria. 

 

6 - 17/07/2018-Reunião no Sindireceita - Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da RFB - Claudio  Brasil - presidente - 
Contribuição recebida - R$ 500,00. 

 

7 - 06/08/2018- apresentação do projeto  do 10 CDR - diretoria da Fecomercio-MS - contribuição de R$ 1.000,00 - pelo 
Instituto MS Competitivo. Na foto Sra. Valmira Gomes Carvalho - Superintendente e Sr. Edison - Presidente da Fecomercio-

MS  



Demais atividades realizadas no 2º quadrimestre 2018 

ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil  renovou apoio financeiro ao 

Observatório Social de Campo Grande - com validade para 02/05/2018 a 01/05/2019. A ANABB 

apoia financeiramente 05 Observatórios no Brasil: Campos Gerais, Campo Grande, Santo Antônio de 

Jesus, Pelotas e Erechim. Na imagem uma cópia do Termo de Cooperação: 

 

8 - cópia do termo de cooperação - pag. 01 



 

9 - cópia do termo de cooperação - pag.02 



SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 

 

10 - folheto de divulgação do evento 

FINALIDADE: evento realizado no auditório da OAB-MS – apresentação dos aspectos relevantes do 

PL nº 6814/2017, dia 04/05/2018. 

O Seminário tratou da apresentação das mudanças propostas na Lei 8666/93, de licitações, pelo PLN 

6814/2017 - Nova Lei de Licitações. A Comissão da Câmara Federal que analisa este Projeto de Lei, 

está viajando o Brasil para ouvir o cidadão. O projeto de mudança foi apresentado ao Senad e, 

seguindo o trâmine, a comissão da Câmara de Deputados  está fazendo um amplo debate para ouvir 

as pessoas. Na essência,  a Lei 8666 vai permanecer. São varias pequenas alterações que visam 

atualizar e modernizar alguns itens da Lei que estão defasados. 

Presenças:  Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun; os 

Deputados Federais João Jose de Arruda Junior (Relator); Augusto Coutinho (Presidente da Comissão 

Especial), o Presidente do Instituto de Direito Administrativo de MS, João Paulo Lacerda; o 

Presidente da Comissão do Advogado Publicista (Capub), Jean Phierre Vargas; a Procuradora-Geral 

Adjunta do Estado do Consultivo, Fabiola  Marquetti Sanches representando o Governador do 

Estado, e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Iran Coelho representando o Presidente do 

Tribunal de Contas. 

Ainda proferiram palestra sobre o assunto o Advogado, Mestre em Direito e Professor José Roberto 

Tiossi Júnior; a Doutora em Direito Administrativo, Professora e Presidente da Comissão de Direito 

Administrativo da OAB/MG, Cristiana Fortini e o Doutor em Direito Administrativo, Professor e Vice-

Presidente da Associação Paulista de Direito Administrativo (APDA), Guilherme Carvalho.  

Pelo Observatório Social de Campo Grande, prestigiaram o evento: Otávio Jacques e Helio Sayama 



 

11 - Helio Sayama e Otavio jacques 

 

12 - formação da mesa 

 

13 - solenidade de abertura 



FEIRÃO DO IMPOSTO - parceria da CONAJE e OSB   

 

14 - Tema 2018 - Pague 2 Leve 1 

 

15 - 08/05/2018 - apresentação da Campanha - pelo Vice Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças, Hugo de 
Oliveira, na reunião de diretoria da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande 



FEIRÃO DO IMPOSTO MS 2018: GASOLINA,  MEDICAMENTOS E 

SERVIÇOS VENDIDOS COM DEDUÇÃO DE TRIBUTOS EM MS. 

 

Ação de conscientização sobre alta carga tributária é promovida por entidades empresariais e 

empreendedores do Estado 



Mato Grosso do Sul participou do Feirão do Imposto, movimento nacional, coordenado pela 

Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) no dia 19/05/2018, um dia de 

conscientização com várias entidades ligadas ao comércio e serviços, onde produtos e serviços 

foram comercializados e os impostos incidentes foram subsidiados pelos estabelecimentos, com 

valor real de mercado como forma de conscientização. 

Com o tema neste ano “PAGUE 2, LEVE 1” é impactante em sua busca didática, a fim de mostrar ao 

consumidor, de modo prático, a realidade sobre o quanto a população paga em impostos e o quanto 

disso é destinado e bem empregado em ações para benefício público. O mote da campanha visa os 

benefícios públicos pela metade, fazendo crítica à maneira como o dinheiro público é empregado, 

bem como obras abandonadas e feitas de qualquer jeito. Além dessas ações, algumas em 

estabelecimentos comerciais mostraram o valor do imposto pago em cada produto adquirido. 

Feirão do Imposto chega em sua 8 edição em Campo Grande 

oferecendo 5 mil litros de gasolina por R$ 2,50 

Em Campo Grande (MS) foram ofertados 5 mil litros de gasolina com a dedução dos impostos, que 

no caso específico é de aproximadamente 45 % agravado pelo aumento da pauta fiscal do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros impostos, o valor de R$ 4,50 por litro 

passou a R$ 2,50. A venda foi limitada a 20 litros por carro (50 reais) e 8 litros por  moto (20 reais), o 

que beneficiou em média 250 consumidores e representou uma economia de R$ 40,00 (carro) e R$ 

16 (moto) por pessoa. O benefício foi oferecido no Posto Faleiros rede Ipiranga, localizado Av. Duque 

de Caxias, 2390 - Vila Nova, Campo Grande - MS, com pagamento exclusivamente em dinheiro. 

 

16 - Equipe de Trabalho 



 

17 - Antonio Campos, Nelson Fonseca e Helem Senna de Campos 

 

18 - Dr. Wilson Bellincanta e Helem Senna de Campos 

 

19 - abastecimento do primeiro veiculo 

 



20 - divulgação da campanha - dia D 

 

21 - 19/05/2018: fila de veiculos se forma desde a madrugada  

 

22 - aguardando a abertura do posto 

 

23 - abastecimento do primeiro veiculo. Na foto, coordenador do evento Rodney Junior, explanando ao motorista os 
objetivos desta campanha. 



 

24 - painel da bomba de gasolina - limite de abastecimento: 20 litros - preço do litro: R$ 2,50 

Outras empresas que também participaram do Feirão do Imposto 

 

Medicamentos genéricos sem impostos - Cerca de 500 medicamentos genéricos também foram 

vendidos sem impostos no bairro Coophavila II, na Drogaria América, localizada na Rua da 

Península, nº 824 e a Ultrasul Popular , situada na Rua da Península, nº 626.  O preço de venda, com 

a dedução dos tributos variaram de 38,6% até 46,5% de redução do valor normal. Não houve limite 

de quantidade por pessoa, os produtos foram comercializados enquanto duraram os estoques.  

Autoescola com aulas práticas com redução de até 30% - Aulas práticas de direção em motos e 

carros também foram ofertadas pela autoescola Primeira Opção, situada na Rua 13 de Maio, 3075, 

no centro da Capital.  A redução sem a incidência de impostos chegou a 30%.   Já no bairro Santa Fé, 

a loja Portal Itatiba Móveis comercializou travesseiros com redução de 30%, relativo aos impostos, e 

o produto, que custa R$ 25,00, foi vendido por R$ 17,50. 

Barba sem impostos - No quesito cuidados pessoais para homens, a Barbearia Bom Pastor 

disponibilizou corte de barba com redução de 28,57% para os 20 primeiros clientes, além da cerveja 

sem imposto. De R$ 35,00, o serviço saiu por R$ 25,00, sem impostos.    

Progressiva Sem Impostos -  No quesito cuidados pessoais para mulheres, o Espaço Gracy Becker 

disponibilizou progressiva com redução de 39% para as 20 primeiras clientes. De R$ 220,00, o 

serviço saiu por R$ 139,00, sem os impostos. 



SOBRE O FEIRÃO DO IMPOSTO 

Nacionalmente o Feirão do Imposto é incentivado pela Confederação Nacional dos Jovens 

Empresários (CONAJE) e ocorre simultaneamente em diversas cidades do Brasil. Em Mato Grosso do 

Sul a iniciativa é das entidades empreendedoras e empresariais, Associação Comercial e Industrial de 

Campo Grande (ACICG), Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de 

Campo Grande (CJE-ACICG), Câmara de Dirigentes Lojistas  de Campo Grande (CDL Campo Grande), 

Câmara de Dirigentes Lojistas Jovens de Campo Grande (CDL Jovem),  Observatório Social de Campo 

Grande (OSCG), Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS 

(SINPETRO) e em Três Lagoas pela Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas (AJE TL) 

O Feirão do Imposto acontece em 24 estados da federação e mais de 100 cidades do Brasil.O 

principal objetivo é de  informar a população, de forma transparente, sobre a carga tributária 

incidente sobre serviços e bens de consumo no país, mostrando ao consumidor, de modo prático, a 

realidade sobre o quanto a população paga em impostos e o quanto disso é destinado e bem 

empregado em ações para benefício público. 

A campanha busca uma veia didática, com ações práticas, apresentando benefícios públicos pela 

metade, fazendo crítica à maneira como o dinheiro público é empregado, bem como obras 

abandonadas e feitas de qualquer jeito. Além dessas ações, algumas em estabelecimentos 

comerciais mostrarão o valor do imposto pago em cada produto adquirido. 

Em 2017 o projeto atingiu 190 cidades do Brasil e envolveu 250 representantes e 700 pessoas 

diretamente engajadas. Foram mais de 150 ações por todo o País. 

Mais informações: https://www.facebook.com/feiraodoimpostoms 

 

25 - No dia 03/05/2018 recebemos visita do Dr. Wilson Belincanta, que nos apresentou o Projeto Reciclando Sorrisos, 
propondo parceria com o Observatorio Social de Campo Grande. O “Reciclando Sorrisos” surgiu a partir das atividades de 

pré-projeto de mestrado do odontólogo Wilson Bellincanta e conta com o apoio de empresas com programas de 
responsabilidade social. A ideia é levar informações aos cidadãos assistidos pelo projeto noções sobre a importancia dos 

tributos e a importancia da participação do cidadão no controle social, independentemente de sua classe social. 

• 25/05/2018 - Visita ao Observatório Social de Porto Seguro (BA) - pelo voluntário e 

coordenador executivo Helio Toshiaki Sayama 



 

26 - Na foto: Rodrigo Tadeu Prosdocimi - Coordenador do Observatorio de Porto Seguro e Helio Sayama - de Campo Grande 
(MS) 

 

27 - Sede do Observatório Social de Porto Seguro (BA) 



PROJETO DE PARCERIA - TCU X OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL  

 

A ação foi realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU)  em parceria com a rede Observatório 

Social do Brasil, na qual participamos com outros 59 observatórios,  tendo como objetivo de 

capacitar e orientar o controle social na obtenção de informações sobre a situação de transparência 

e gestão de contratações municipais realizadas com uso de recursos federais, de forma a induzir e 

fortalecer o controle social sobre tais recursos. O escopo do trabalho envolveu o levantamento de 

informações acerca de dois temas: transparência passiva municipal - no que tange à estrutura e 

capacidade de resposta aos pedidos do cidadão; e gestão de contratações municipais - controles 

internos e conformidade em contratos.  

TCU trabalhou como "coaching" durante todo o processo, acompanhando e supervisionando a rede 

de Observatórios participantes na execução dos procedimentos necessários à obtenção e 

consolidação dos resultados, capacitando-as e orientando-as e ao final do processo,  para que seja 

endereçado os problemas diretamente à gestão, sem a intervenção imediata daquela Corte de 

Contas.  Os trabalhos estão previstos para finalizarem em nov/2018. 

Campanha Unidos Contra a Corrupção 

 

 



dia 05 de junho de 2018 ocorreu o lançamento,  em um evento em São Paulo, do pacote finalizado 

das Novas Medidas e lo lado de uma coalizão de entidades pioneiras na luta anticorrupção no país, 

entre elas o Observatório Social do Brasil. Além da Transparência Internacional (TI) e OSB, formam 

outras quatro entidades: Contas Abertas, Instituto Cidade Democrática, Instituto Ethos e Movimento 

de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).   

A Campanha Unidos Contra a Corrupção tem como objetivo tornar-se a maior campanha de 

mobilização  cidadã contra a corrupção da história do país, para que as Novas Medidas possam ser 

referência sobre o tema no debate eleitoral e que cheguem ao novo Congresso Nacional como pauta 

prioritária. A estratégia da campanha está focada no engajamento dos cidadãos e cidadãs para que 

usem seu voto para eleger um Congresso plural, que represente as diferentes visões de país, e que 

seja composto por candidatos e candidatas com passado limpo, compromisso com a democracia e 

endosso às Novas Medidas contra a Corrupção. 

Para divulgar a campanha e estimular a adesão popular, foi criada a plataforma 

online www.unidoscontraacorrupcao.org.br  que possibilitou o público obter informações e se unir 

à campanha. Na etapa seguinte, durante o período de campanha eleitoral, serão disponibilizados ali 

e em outros canais os nomes de candidatos(as) ao Congresso Nacional comprometidos com as 

Novas Medidas, além de critérios de passado limpo e compromisso democrático. De forma fácil e 

intuitiva, a plataforma aproximará eleitores e candidatos, para podermos cobrar o compromisso 

com as Novas Medidas. A partir de 2019, a coalizão de entidades darão prosseguimento ao trabalho 

junto ao novo Congresso eleito, monitorando o cumprimento dos compromissos de aprovar as 

propostas da sociedade. 

O Observatório Social de Campo Grande, atendendo ao chamamento do OSB decidiu formar 

localmente comitê de engajamento da Campanha, para apoiar com divulgação local, coleta 

de assinaturas e atividades possíveis dentro de nossa realidade e possibilidade. Iremos dialogar e 

trabalhar juntos para promover a campanha e pressionar candidatos(as)! Vamos nos reunir também 

com outras entidades locais, para formar uma rede de entidades para divulgar entre os associados e 

colaboradores de cada uma delas as informações recebidas da coalizão nacional.  

Esta campanha não tem data para acabar e será uma pauta permanente em nossos relatórios 

quadrimestrais posteriores. 

 

 

 

 

 

http://www.unidoscontraacorrupcao.org.br/


DESAFIOS E OPORTUNIDADES DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA 

AGRICULTURA FAMILIAR SOB A LENTE DA TEORIA DA ESTRUTURAÇÃO  - É o trabalho do mestrando 

Leão Maldonado, Turma 2017, pela Escola de Administração e Negócios - ESAN da UFMS, que conta 

com o apoio do Observatório Social, em mais uma etapa da atividade de levantamento de 

informações. Em 20/06/2018, fizemos uma reunião com o Superintendente da SUALI - da 

Alimentação Escolar do municipio, O propósito desta reunião é solicitar formalmente autorização do 

superintendente  para efetuar entrevista com o corpo técnico,, sobre  a Chamada Pública - aquisição 

de generos hortifruti da agricultura familiar.  No dia 15/08/2018 participamos também da 

qualificação do Projeto junto à banca examinadora, o trabalho foi aprovado e autorizado a 

prosseguir. Ainda teremos varias entrevistas até a defesa. 

 

28 - Visita na SUALI - na foto: Superintendente Cassiano Cangussu, Leão, Helio e Nelson 

 

29 - reunião na SUALI, analise de processo de Chamada Publica. Na foto: Leão, Ilian, Helio, Fernanda e Nelson 



 

30 - processo analisado. 

 

31 - entrevista com a Nutricionista Chefe da Suali, Fernanda Maciel Costa. 

PARCERIA - CRC-MS -CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  E  

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE - OSCG MS  

No dia 11/07/2018 o Conselho Regional de Contabilidade convidou a diretoria do Observatório 

Social de Campo Grande para participar de uma reunião da Plenária, com objetivo de formar 

parceria visando incentivar o trabalho voluntario. O CRC tem o Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil (PVCC), no qual um dos subprogramas é a participação do contador nas atividades de 

voluntariado do Observatório Social.  No dia 13/07/2018, recebemos visita na sede do Observatório 

do Coordenador do PVCC, sr. Esmael Machado. Ele nos informou que tem como objetivo não só 

incentivar a participação do contador no voluntariado mas incentivar a criação de pelo menos 5 



observatórios no Estado de Mato Grosso do Sul. No dia 17/07/2018, estivemos com a coordenação 

do PVCC em reunião com o Presidente da OAB-MS, Dr. Mansour, para propor a unificação do evento 

referente a controle social ( o PVCC estava planejando a realização do evento ABRAÇANDO O 

CONTROLE SOCIAL - enquanto a OAB MS já estava com o evento 1 Seminário Estadual de Controle 

Social) . Nesta reunião a OAB-MS acolheu a solicitação do CRC e juntos trabalharam no 

planejamento do evento para 07/08/2018 - 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL. 

 

32 - foto em frente a sede do CRC - Nelson, Jacques, Maria Granjeiro, Helem e Hugo. 

 

33 - foto da Plenaria CRC 

 



 

 

34 - reunião da Coordenação do PVCC com a diretoria do Observatorio 

 

35 - reunião no Observatorio - PVCC/CRC 



 

36 - Na foto: Esmael Machado, coordenador do PVCC no MS 

 

37 - Reunião na OAB-MS, para proposição de parceria no 1º Seminario Estadual de Controle Social 

 

38 - Reunião na OAB-MS - propondo lançamento do projeto Abraçando o Controle Social durante o seminario estadual 

18/07/2018- Voluntários do Observatório Social de Campo Grande, Helio Toshiaki Sayama e Helem 

Senna de Campos, participaram do I encontro de tutores e disseminadores de educação fiscal de 

MS, promovido pela Coordenação  do Programa Estadual de Educação Fiscal do MS, realizado no 

auditorio do Tribunal de Contas do Estado - Escoex. 



 

39 - convite 

 

40 - composição da mesa e inicio dos trabalhos. 



 

41 - Henry Tamashiro de Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil  

 

42 - Apresentação pelo Sr. Carlos Antunes - Coordenador do Programa de Educação Fiscal do Estado de MS. 

 



Monitorando a Merenda Escolar - Projeto em parceria com a CGU - 

Controladoria Geral da União  

 

43 - Tela do APP - Aplicativo para utilização pelos alunos para reportarem-se, diariamente, preenchendo um questionario 
sobre a merenda servida no dia. 

O projeto foi implementado inicialmente em Belem (PA), em parceria da CGU com a Universidade 

Federal do Pará.  No inicio de 2018, a CGU Regional de Campo Grande fez uma apresentação do 

projeto e convidou o Observatório Social para atuação conjunta, no sentido de divulgar e efetuar a 

capacitação dos alunos nas escolas previamente selecionadas para participarem do Projeto, de 05 a 

15 escolas do segundo grau.  

Para a coleta de dados será utilizado o aplicativo para celular “Monitorando a Cidade”, desenvolvido 

pelo Centro de Mídia Cívica do Massachusetts Institute of  Technology (MIT Center for Civic Media). 

Esse aplicativo, conforme apontado pelos desenvolvedores, “é uma plataforma de monitoramento 

desenhada para ajudar comunidades, indivíduos e organizações da sociedade civil a monitorar 

compromissos do poder público e, desta forma, demandar uma maior responsabilidade cívica dos 

gestores e políticos”. No aplicativo, será inserido questionário, denominado campanha, com 

questões a serem respondidas diariamente pelos alunos das escolas abrangidas pelo Projeto, 

possibilitando o acompanhamento contínuo da merenda escolar servida, bem como a sua 

documentação por meio de fotos. Para esse projeto piloto haverá um questionário padrão a ser 

utilizado em todos os estados participantes, com o intuito de facilitar a consolidação dos dados. Os 

alunos serão primeiramente conscientizados sobre cidadania e controle social, para, 

posteriormente, serem mobilizados e treinados para instalação e uso do aplicativo nos seus 

aparelhos celulares, assim como orientações relativas aos tipos de respostas do questionário e 

avaliarão diariamente a qualidade e frequência da merenda. Recomenda-se que a abordagem seja 

realizada junto a alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio.  

no dia 22/06/2018  OSB convidou a rede para fazer parte da parceria, estabelecendo que, na 

parceria o papel da rede de observatórios, e que receberiamos capacitação para ensinar esse publico 

(estudantes de 1º e 2º ano do Ensino Médio), a usar um aplicativo virtual onde deverão registrar as 

informações. O Observatório Social de Campo Grande, deliberou pela adesão a essa proposta de 

parceria. 

No dia 18/07/2018 o Observatório Social do Brasil convocou a primeira reunião com a rede para 

oferecer parceria neste trabalho, então cerca de 40 Observatórios passaram a trabalhar neste 

projeto sob coordenação da CGU em Florianopolis- SC, devido ao fato de um servidor da CGU ser 

também voluntário no Observatorio Social. O Projeto tem previsão de encerramento em Set/2018. 



Atualização de material de divulgação - folder e banner do 

Observatório 

Considerando a necessidade de atualizar informações sobre o Observatório, atualizamos as 

informações do material, inclusive novo endereço e logomarca dos mantenedores/apoiadores - 

tivemos o patrocínio da Rezen Grafica, que cobrou o preço de custo para a arte. Na imagem abaixo 

apresentamos o novo material. 

 

44 - face externa 

 

45 - face interna 



 

46 - banner 

1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL - AUDITÓRIO DA 

OAB-MS 07/08/2018 

A Comissão Permanente de Transparência e Probidade Púbica da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promoveu o 1° Seminário Estadual de Controle Social: 

Transparência e Probidade Pública. No evento também foi lançada a Campanha "Abraçando o 

Controle Social", do Conselho Regional de Contabilidade. 

O evento teve como objetivo fomentar a participação social através de disseminação dos 

instrumentos de transparência ativa para monitoramento dos gastos de recursos públicos, emprego 

da linguagem cidadã abrindo um efetivo canal de comunicação entre a população e órgãos de 

fiscalização. 



Apresentaram-se, como palestrantes, o Chefe da Lava-Jato SP, Procurador-Chefe do Ministério 

Público Federal em São Paulo Thiago Lacerda, o Doutor em Política Comparada e Relações 

Internacionais pela Universidade do Texas, Robert Gregory Michener.  

O Presidente do Observatório Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas ministrou palestra sobre 

Observatório Social e o exercício de cidadania. “Nós apresentamos o que é um Observatório Social, 

como funciona e os resultados. Todos somos donos do dinheiro público. Nós precisamos, sim, ajudar 

os servidores a aplicar corretamente os nossos impostos. A metodologia do Observatório Social é 

cuidar de como está sendo gasto o imposto que pagamos. Nós, cidadãos, somos responsáveis, 

temos que tomar as rédeas e ser protagonistas da história que queremos”, enfatizou.  

Sobre a importância do evento na OAB/MS, ele agradeceu o convite e comentou: “Num momento 

em que o país vive uma crise moral e institucional, esses eventos vêm para mostrar que apesar da 

crise, temos muitas coisas boas acontecendo. Nós precisamos celebrar um pacto pelo Brasil e o 

exemplo que a OAB dá aqui no Mato Grosso do Sul é fundamental porque nós precisamos provocar 

as lideranças a refletirem sobre o que queremos para o Brasil. Precisamos de um pacto pelo país, 

para que, da criança ao idoso, façamos no nosso dia a dia um exemplo do que queremos para o país. 

O resultado do futuro depende do que fazemos agora. Precisamos transformar nossa indignação em 

atitude”.  

O Seminário teve apoio do Observatório Social e parceria do Conselho Regional de Contabilidade do 

Mato Grosso do Sul (CRC/MS), da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (Aduems), do Ministério Público, Controladoria-Geral da União (CGU), entre outros 

órgãos parceiros. 

 

47 - trabalhando na recepção do evento, para inscrição de novos voluntários e para distribuição de material de divulgação 
do observatório. 

https://osbrasil.org.br/


 

48 - apresentação Ney da Nobrega, pelo Observatorio Social do Brasil 

 

 

49 - folheto de divulgação do 1º Seminario Estadual de Controle Social 



 

50 - 06/08/2018 -Visitando a UFMS, formos recebidos pelo Prof. Marcelo, entregamos convite para o 1º Seminário Estadual 
de Controle Social 

 

51 - 27/07/2018 - visita ao Veneravel Grão Mestre da Grande Loja Maçonica, Sr. Wagner, para falar sobre a campanha 
unidos contra a corrupção, seminario de controle social e solicitar apoio financeiro ao 10º CDR concurso de redação da CGU 

LAVA JATO, CORRUPÇÃO E ELEIÇÕES 2018  

10/08/2018 - 19 horas - Ginasio da Unigran Capital - palestrante Dr. DELTAN DALLAGNOL. Evento 

promovido pela UNIGRAN, aberto ao público, o Observatório esteve presente para apoiar o 

Procurador da Republica na divulgação da campanha Unidos Contra a Corrupção. 

 



52 - registro de participação - na foto Helio Sayama e Otavio Jacques 

 

53 - instalação na recepção do auditório, para distribuição de folder do Observatório e folheto de divulgação da Campanha 
Unidos Contra a Corrupção 

 

54 - Otavio jacques 



 

55 - Deltan Dallagnol, com a diretoria do Observatório Social de Campo Grande 

 

56 - Deltan Dallagnol, no trabalho de divulgação da Campanha Unidos Contra a Corrupção 

 

57 - Deltan Dallagnol - apoio à Campanha da OAB-MS, TRE, MPMS e MPF, Voto Certo é voto limpo. O Observatório é 
membro integrante da Comissão da OAB-MS nessa Campanha. 

CURSO PRESENTEISMO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

Dias 24 a 26/07/2018 - participamos do curso ministrado pelo Auditor fiscal Osvaldo dos Santos da 

Silva, oferecido pela Receita Federal do Brasil, no auditório da Delegacia Regional da Receita Federal 

do Brasil em Campo Grande - MS 

O presenteísmo é um desvio nos padrões comportamentais esperados do trabalhador, que 

compromete seu desempenho, produtividade e a qualidade do trabalho executado. Ele ocorre 



quando o funcionário, mesmo estando presente no seu posto de trabalho não desempenha suas 

funções de forma satisfatória e completa. 

O conceito de presenteísmo é muito recente, desconhecido e mal avaliado, carecendo de dados 

quantitativos e de um protocolo de mensuração que seja internacionalmente aceito, embora 

existam estudos bem conduzidos demonstrando que os impactos na produtividade chegam a ser 

três vezes superiores aos do absenteísmo, podendo causar muito mais prejuízo às organizações, pois 

um trabalhador que se afasta por motivo de saúde pode ser substituído por outro profissional capaz 

de desempenhar as mesmas funções, porém o funcionário presenteísta permanece presente 

fisicamente, embora com atenção dispersa, desmotivada, sem engajamento, comprometendo o 

bom andamento das atividades da organização. 

 

58 - Auditor Osvaldo e Patricia Castro. 

 

59 - imagem dos participantes do curso pelo Observatório Social, conforme convite recebido da RFB 



2.º Pacto pelo Brasil e 9.º ENOS 

Anualmente o Observatório Social do Brasil (OSB) realiza o Congresso Pacto Pelo Brasil. Um evento 

de projeção nacional que reúne especialistas, agentes governamentais, empresários e organizações 

sociais em painéis temáticos para abordar assuntos relacionados à qualidade na aplicação dos 

recursos públicos, transparência e controle social. Formulando proposições para a eficiência da 

gestão pública e para o enfrentamento à corrupção. 

O evento nasceu do movimento Brasil Área Livre de Corrupção, lançado pelo OSB em 2015, durante 

o 6.º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais realizado em Brasília. A primeira edição foi 

realizada em 2017, com mais de 60 painelistas, incluindo Dr. Sérgio Moro e Dr. Deltan Dallagnol, 

tendo como pauta “Calamidades X Eficiência da Gestão Pública” e reunindo mais de 900 

participantes presencialmente e cerca de 13 mil acessos via streaming. 

A 2.ª edição do evento aconteceu nos dias 20 a 23 de agosto e teve como temas “Integridade, 

Tecnologia e Governança”. O objetivo é apresentar boas práticas e expor soluções direcionadas para 

a eficiência do setor público, bem como formular ações colaborativas e propositivas em favor 

do Pacto Pelo Brasil. Este ano, durante o congresso, foi comemorado o 10.º aniversário do 

Observatório Social do Brasil. 

mais informações em: http://pactopelobrasil.org.br/ 

O Observatório Social de Campo Grande foi representado pelo seu Presidente, Otávio Jacques e pelo 

Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças, Hugo de Oliveira. Esteve no evento 

também Patrícia Castro, voluntária do Observatório e representante do CFC - Conselho Federal de 

Contabilidade, onde ela é coordenadora adjunta do Programa de Voluntariado da Classe Contábil. - 

PVCC 

 

60 - Otavio Jacques e Hugo de Oliveira, no auditório. 

 

http://pactopelobrasil.org.br/


61 - Jacques, Patricia e Hugo 

 

62 - apresentação. 

 

63 - foto com todos os participantes. 

 

64 - foto com Hugo e Jacques 



 

65 - Jacques, Roni, Ney e Hugo - comemoração dos 10 anos do OSB 

 

66 - Jacques, Roni, Ney e Hugo 



 

 

Campanha  VOTO CERTO É VOTO LIMPO (OAB/MS - TRE/MS, MPMS e 

MPF) 

No dia 23/07/2018 foi lançado no Plenário do TRE/MS, a Campanha VOTO CERTO É VOTO LIMPO, o 

objetivo é conscientizar a população sobre a importância do voto ético, livre e consciente na escolha 

dos seus representantes. No dia 27/08/2018 o Observatório Social de Campo Grande participou, 

através do voluntario Helio Sayama da panfletagem realizada em frente ao prédio do Ministério 

Público Federal, na av. Afonso Pena. 

 

67 - na imagem: Hugo de Oliveira, Antonio Campos, Helem Senna e Helio Sayama 



 

68 - na imagem: Hugo de Oliveira, Patricia Castro, Helem Senna e Helio Sayama 

 

69 - imagem gravada na saida do evento. Patricia Castro, Helem Senna, Hugo de Oliveira e Helio Sayama 

 

70 - Auditorio do TRE - inicio dos trabalhos. 



 

71 - convite recebido 

 

72 - panfletagem - em frente ao prédio do Ministério Publico Federal, equipes compostas por membros do MP, OAB, TRE e 
Observatorio Social. 

 

73 - Efetuamos a entrega do folheto VOTO CERTO É VOTO LIMPO nos veiculos que transitavam no momento, naquele local 



RELATÓRIO FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS NO QUADRIMESTRE 

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 

 



 



 

 

Nossos parceiros 

Mantenedores 

 

 

 

 

 



 

Apoiadores 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


