
 

3º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - 2018  

DE 01/09/2018 A 31/12/2018 

 Resumo das atividades realizadas no quadrimestre 

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

Geral da União - 10º CDR - Premiação 

 

O encerramento ocorreu no dia 04/12/2018 com a entrega de premiação aos vencedores. Foi no 

Teatro Prosa - SESC Horto, espaço cedido pela FECOMERCIO-MS.  

Na Etapa Municipal efetuamos o aproveitamento dos trabalhos enviados para a etapa nacional do 

10º Concurso de Desenho e Redação, promovido pelo Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União (CGU), onde concorreram  somente as escolas de Campo Grande (MS). Foi elaborado 

um regulamento próprio e os trabalhos recebidos foram analisados por uma Comissão Julgadora 

independente, técnica,  desvinculada da etapa nacional.. 

A Comissão Julgadora foi composta por membros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da 

Academia Maçônica de Letras e pela nossa voluntária, Prof. Marisa Serrano, que já participou das 3 

edições anteriores deste concurso. 

Recebemos 101 redações e 101 desenhos de 51 escolas. No ano anterior, foram 131 trabalhos de 28 

escolas . A Comissão Julgadora indicou 33 trabalhos e os  13 trabalhos mais votados, um por 

categoria,  foram os vencedores, foram premiados com um leitor de livros digital e certificado de 



participação, inclusive  o professor orientador. Demais classificados também receberam um 

certificado e um cartão de memoria de 8 GBytes.  

Quando da inscrição dos trabalhos no site da CGU,  as escolas informaram, para fins estatísticos, 

dados referentes a mobilização geral nas suas unidades. Com base nesses registros apuramos as 

seguintes informações: 

NUMERO TOTAL DE ALUNOS MOBILIZADOS NAS ESCOLAS: 14.882 

NUMERO TOTAL DE PROFESSORES ENVOLVIDOS NAS ESCOLAS: 396 

NUMERO TOTAL DE DESENHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS: 7.507 

NUMERO TOTAL DE REDAÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS: 6.887 

Pelos números podemos refletir sobre a grandiosidade do trabalho realizado nas escolas. Vimos, por 

exemplo, que a Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado mobilizou 1.700 alunos, 120 

professores, realizou 1.200 desenhos e 500 redações e realizou a inscrição de 9 trabalhos em 9 

categorias. A Escola Estadual Professora Maria Rita de Cassia Pontes Teixeira mobilizou 929 alunos, 

14 professores, escolheu 11 trabalhos em 11 categorias, dentre 264 desenhos e 665 redações. O SESC 

Escola Horto mobilizou 1124 alunos, 20 professores, inscreveu 9 trabalhos entre 667 desenhos e 457 

redações.  O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, contribuiu com 12 trabalhos, efetuou mobilização 

de 598 alunos, 15 professores que produziram 274 desenhos e 324 redações. 

Com isso, encerramos mais uma etapa deste trabalho na certeza que, com envolvimento de todos, o 

objetivo foi plenamente atingido. . 

 

1 - Entrega de Certificado de Participação aos alunos e professores. Foram selecionados 33 trabalhos, todos receberam 
certificados, 13 trabalhos classificados em primeiro lugar, estes receberam cada um um Kindle (leitor de livros digital), 
inclusive o professor orientador. Pelo regulamento, aquele trabalho que receber mais votos pela comissão julgadora é 

declarado vencedor. Em caso de empate, cabe ao Presidente do Observatorio Social de Campo Grande escolher o melhor 
trabalho. 



 

2 - 04/12/2018 - auditorio do Teatro Prosa. 

 

3 - Apresentor e Cerimonial Hugo de Oliveira 

 

4 - Teatro Prosa lotado. 



 

5 - entrega da premiação 

 

6 - uma foto com todos os classificados e premiados 

 

7 - João Paulo Araujo Machado, do 3 EM do Colegio Auxiliadora recebeu um kindle sorteado entre os participantes 
classificados. 



 

8 - Comissão Julgadora esteve presente no evento. 

 

9 - Relação dos vencedores do 10 CDR 

Atividades do Observatório no 10º CDR durante o 3º quadrimestre 

2018 

19/10/2018 -Oficio de encaminhamento dos trabalhos coletados e apostilados para a Comissão 

Julgadora do 10 CDR,  



 

10 - Encaminhamento de material apostilado para a comissão julgadora, com informações e orientações.  



 

11 - 19/10/2018 - material encaminhado para Academia Maçonica de Letras, Prof. Marisa Serrano e equipe da Academia 
Sul-mato-grossense de letras 



 

12 - Relação das escolas participantes 



 



 

21/11/2018 - com o recebimento do material analisado pela Comissão Julgadora do 10 CDR,  o 

Presidente do Observatório, Sr. Otavio Jacques realiza o desempate - para escolha do trabalho 

vencedor. 



 

 



 

13 - Documento referente escolha do Presidente do OSCG para o desempate 

22/11/2018 - visita a SEMED para verificar a possibilidade de fazer o evento de premiação em 

conjunto, caso tivesse um já programado por aquela secretaria, a exemplo do que foi efetuado no 

ano anterior. Infelizmente, não houve exito. Decidimos fazer um evento próprio, o que foi possível 

graças ao apoio da FECOMERCIO-MS, na pessoa da Superintendente Valmira (contato efetuado por 

Hugo de Oliveira) que nos cedeu espaço no Teatro do Horto (SESC Prosa), sem ônus,  na data de 

04/12/2018, das 8:00 as 12 horas. As Secretarias - SED e SEMED se prontificaram a fazer os convites 

as escolas (especialmente que foram contempladas na premiação) para comparecerem ao evento. 



 

 



PROJETO DE PARCERIA - TCU X OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL -  

21/05/2018 A 09/11/2018 

 

atividades realizadas no periodo de setembro/2018 a dezembro/2018, pelo Observatorio Social de 

Campo Grande. Registramos abaixo parte do parecer do Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator, 

em voto proferido no dia 05/12/2018 - processo TC 015.812/2018-9: 

No curso do presente trabalho, os técnicos do Tribunal acompanharam e supervisionaram as ações 

da OSB, no levantamento e consolidação de informações acerca da transparência passiva –

 capacidade de resposta aos pedidos de informações formulados pelos cidadãos – e da gestão 

de contratos de 60 municípios, dos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. As 

informações obtidas, detalhadas na instrução da equipe de fiscalização, transcrita no relatório, 

permitem concluir que a “estrutura de transparência” existente na maioria dos municípios não 

atende de maneira adequada as demandas dos cidadãos. De igual modo, foram levantadas 

deficiências nos controles internos dos municípios fiscalizados, no que se refere à gestão das 

contratações municipais. Tal como definido no escopo do trabalho, a equipe não procurou 

identificar medidas corretivas ou punitivas em relação aos municípios, limitando-se a orientar os 

agentes do controle social a levarem as deficiências encontradas ao conhecimento dos gestores, 

para adoção das medidas cabíveis.  

Diante das informações apresentadas neste relatório, entende-se que o presente trabalho, 

executado pelo sistema OSB com a tutoria do TCU, cumpriu seu objetivo principal de treinar 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, induzindo e fortalecendo o 

controle social sobre tais recursos.   



Por meio dos treinamentos e atividades realizadas, foram apresentadas aos observatórios sociais 

ferramentas para o aprimoramento do controle social, orientando os na coleta e análise de 

informações para identificação de deficiências e endereçamento dos problemas diretamente à 

gestão local.   

 Outro benefício concretizado foi o aprendizado e documentação da experiência inovadora no TCU 

de treinamento e tutoria em trabalho realizado em parceria com a sociedade organizada. A 

experiência foi documentada, e considerada válida em formulário preenchido e anexado à minuta da 

Portaria Segecex que trata de “Orientações para ações de controle em parceria com a sociedade”.   

Espera-se que, com a divulgação dos resultados deste trabalho, os benefícios estimados de estímulo 

à transparência e indução ao aperfeiçoamento da gestão de contratações sejam alcançados nas 

prefeituras fiscalizadas.   

Destacamos as informações sobre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, em relação aos 

Questionarios da Transparencia e de  Gestão de Contratos. As solicitações foram efetuadas pelo E-

Sic e um processo foi levantado através de verificação "in loco". 

 

 Levantamento de informações acerca da transparência passiva municipal  

Na primeira etapa do trabalho, ocorrida no período de 14/6/18 a 3/8/18, foi realizado o 

levantamento de informações acerca de transparência passiva das prefeituras municipais.  Para essa 

etapa, foi elaborado um questionário com referência na "Escala Brasil Transparente"  

 O questionário foi dividido em duas partes: estrutura de transparência; e tempestividade e 

conformidade da resposta da Prefeitura.  Na primeira parte, verificou-se como se encontrava a 

estrutura necessária para se comportar a transparência passiva municipal, isto é, a estrutura 

necessária para se responder os pedidos de acesso à informação dos cidadãos.  

 As respostas dos observatórios foram registradas no sistema Lime Survey, mantido pelo TCU, tendo 

sido enviada as evidências que as suportam por meio de arquivos compactados postados na 

plataforma Yammer, mantida pelo OSB.  

O Relatório completo pode ser consultado no site do Observatorio social de Campo Grande, no link 

abaixo: 



http://campogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/2019/02/relatorio-equipe.pdf 

 

14 - 05/09/2018 - reunião na SEMED, com Prof. Valter e equipe, dentre varios assuntos tratados: atividades de analise de 
processo - parceria TCU, trabalho de mestrado do Leão Maldonado e  descentralização para as escolas, na aquisição de 

generos alimenticios da alimentação escolar, com recursos do PNAE. 

http://campogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/2019/02/relatorio-equipe.pdf


 



 



 



 



Campanha Unidos Contra a Corrupção 

 

Em continuidade às ações de divulgação da Campanha Unidos Contra a Corrupção, o Observatorio 

Social de Campo Grande desenvolveu várias atividades ao longo do quadrimestre, conforme 

registros a seguir. 

 

15 - 03/09/2018 - confecção de camisetas para utilização na Campanha Unidos Contra a Corrupção 



 

16 - 05/09/2018 - confecção de um milheiro de folheto para a divulgação da Campanha Unidos Contra a Corrupção. 

 



17 - confeção de banner 

 

18 - 11/09/2018 - convite para outras entidades representativas da sociedade civil em Campo Grande, para participarem do 
evento dia 24/09/2018 - Palestra com Consultor da Transparencia Internacional Guilherme France. Foram convidados 

formalmente diversas entidades: Maçonaria, OAB, Conselhos Regionais de Classes Profissionais, MCCE- da Igreja Católica 
etc. 



 

19 - 11/09/2018 - modelo de oficio encaminhado  



19/09/2018 - encaminhamento de e-mail para todos os candidatos a Deputado Federal e Senador, 

pelo Estado de MS, para divulgação da Campanha Unidos Contra a Corrupção e de buscar a adesão 

destes, no compromisso de, se eleito for, trabalhar no Congresso Nacional para que essas medidas 

se transformem em Projetos de Lei e sejam aprovadas na forma da legislação. 

 



 



 

20 - 20/09/2018 - convites em redes sociais 

 

 



 

 

 

25/09/2018 - 1º Seminario Estadual de Compliance e Combate à Corrupção - promovido pela OAB-

MS, conforme programação abaixo, com apoio do Observatorio Social, foi mais uma oportunidade 

para trabalharmos na captação de voluntários, distribuimos material de divulgação do Observatorio, 

da Campanha Unidos Contra a Corrupção. 



 

 

21 - Observadores participam do evento 



 

22 -  

1. Apresentação de Guilherme France, da Transparencia Internacional, falando sobre compliance e também sobre as 
novas medidas contra a corrupção. 

 

23 - Gilberto Socoloski Junior - do Sebrae Nacional - sobre Compliance Corporativo. 

NOVOS VOLUNTÁRIOS  

 

24 - 03/09/2018 - Recepção aos novos voluntários, decorrente de parceria com o CRC e Seminario Estadual de Controle 
Social. Na foto: Ryan Quevedo, Ademar Estival, Maycon Cardoso, do CRC e Eduardo Ribeiro, do Seminário. 



 

25 - 04/09/ 2018 - novos voluntários: Ingrid e Zadriane Gasparetto.  pelo Observatorio, Hugo, Helem e Jacques. 

 

26 - 21/09/2018 - Estudantes da UNOPAR (Universidade Norte do Paraná) - na foto: Carol, Beatriz, Rosely e Tatiane) 
solicitaram estagio obrigatório ao Observatório, para conclusão de curso de contábeis. Pelo Observatório estiveram 

presentes Helio, Hugo e Nelson 



Parceria com a UCDB-Universidade Católica Dom Bosco 

 



 

27 - 04/09/2018 - Reunião na UCDB - a convite da coordenadora do curso de ciências contábeis, Lucélia da Costa Nogueira 
Tashima. Na foto: Helio Sayama, Helem Senna, Otavio Jacques e Lucelia Tashima, para discutir as possibilidades de 

parceria. 

19/12/2018 - reunião no Observatório Social de Campo Grande, para tratar sobre os termos da 

parceria com a UCDB, conforme projeto de acompanhamento do legislativo - De olho na Camara 

2019, elaborado pela Lucelia Tashima. 

 

28 - reunião com a Lucelia - 19/12/2018 - sede do Observatorio Social 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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

Controladoria Geral da União  

 

29 - 03/10/2018 - visitamos a CGU - Regional de Campo Grande, para sabermos das novidades em relação ao Projeto de 
Monitoramento da Merenda. Nesta visita estiveram presentes: Helio, Nelson, Luciane, Prof. Sebastião, e pela CGU a Lais e 

Camila. 

09/10/2018 -O processo que se iniciou no quadrimestre anterior, no dia  13/09/2018 ajustes no 

Projeto foram efetuados pela CGU, e a noticia recebida é de que a condução dos trabalhos sairia da 

CGU e o FNDE (gestora do PNAE) iria assumir os trabalhos, com as adaptações necessarias, de forma 

que, em 09/10/2018 a coordenação do Observatorio Social do Brasil solicitou a sua rede 

manifestação quanto aos trabalhos já em andamento:  

O que seu OS deseja fazer? comente Opção:1 Nós iremos fazer o projeto com o APP "atual" até o 

final deste ano. 2 Nós iremos esperar o novo APP do FNDE e começar no retorno das aulas 2019. 3 

Nós iremos migrar para o trabalho de avaliação de distribuição de Medicamentos (realizado este 

ano)  

O Observatório Social de Campo Grande escolheu a opção 2, ou seja, iremos esperar o novo APP do 

FNDE e começar no retorno das aulas 2019. 

Outras noticias do Observatório - 3º quadrimestre 

26/09/2018 - A convite da Receita Federal do Brasil - Campo Grande, participamos de uma palestra 

para implantação do NAF na faculdade Estacio de Sá em Campo Grande. 

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em 

parceria com Instituições de Ensino Superior, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais 

gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, não substituindo, porém, um 

escritório de contabilidade. 



 

30 - participação de voluntários do OSCG 

 

31 - Palestrante Eduardo 



 

32 - Servidores da RFB, da Estacio e do OSCG 

02/10/2018 -A convite do SINDIFISCO MS - participamos do evento de lançamento do Livro 'A 

Reforma Tributária Necessária - Diagnostico e Premissas  

 

 



17/10/2018 - Participação do Coordenador do Observatório Social de Campo Grande no Curso a 

Distancia oferecido pela Transparencia Internacional - tema: MONITORAMENTO DE OBRAS 

PUBLICAS - em dois modulos de 30 horas cada um, este material será utilizado para os trabalhos a 

serem realizados em 2019. 

 

 

29/10/2018 - O Coordenador do OSCG MS, Helio Sayama,  foi convidado pelo Observatório Social do 

Brasil para a função de Embaixador da Integridade, conforme doc abaixo. O convite foi aceito.  



 

05/11/2018 - mudança de sala, sede do OSCG, a pedido da direção da ACICG, devido a readequação 

de laioute 



 

 

33 - Helio Sayama e Helem, mudança de sala. 

 

34 - a nova sala é menor do que a sala anterior. 



 

35 - 05/11/2018 - Helem, nas arrumações 

12/11/2018 - regularização da documentação do veiculo fiesta - placa MHR-6346, recebido por 

doação da Receita Federal do Brasil em 2017. Havia uma restrição Renajud, um processo trabalhista 

em nome do proprietario anterior, que estava impedindo a transferencia. Tivemos que entrar com 

uma petição judicial em Curitiba (PR), para solicitar a retirada desta restrição. O Advogado que 

voluntariamente fez o encaminhamento foi Dr. Hercules Valazuela Coutinho. 



 

21/11/2018 - O Sr. Carlos Antunes, Coordenador de Educação Fiscal do Estado de Mato Grosso do 

Sul mandou convite oferecendo uma vaga para Seminario - Finanças Publicas e Educação Fiscal para 

a Prefeituras, destinado para as Prefeituras do MS. Participou do evento a voluntaria Patricia Castro. 



 

 

22/11/2018-participação do Observatorio - pelos voluntários Helio Sayama e Leão Maldonado, pelo 

CMDR a Luciane Costadelle  -  do Workshop sobre a Chamada Publica 2019 do PNAE e a primeira 

chamada publica PNAE exclusiva para produtos organicos, na Incubadora Municipal Norman Edward 

Hanson. Este convite foi em decorrencia do trabalho de acompanhamento efetuado pelo OSCG no 

monitoramento da merenda escolar e o trabalho de mestrado do academico Leão Maldonado, já 

relatado anteriormente. 



 

 

36 - tecnico do Sedesc João Duarte Nogueira 

 

37 - Secretário Municipal - SEDESC - Abrahão Malulei Neto 



 

38 - Helio e Leão 

 

 

28/11/2018 - Reunião do CMDR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Campo Grande, apresentação de palestra por Leão Maldonado, referente ao seu trabalho de 

mestrado: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR -  



 

 

 



 

RECEITAS E DESPESAS DO OBSERVATÓRIO  

 



INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 



Nossos parceiros 

Mantenedores 

 

 

 

 

 

 

 



Apoiadores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


