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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. 

EVENTUALMENTE: participação nas reuniões a convite da SEMED (Secretaria Municipal 

de Educação) e outros gestores. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO OBSERVATÓRIO – EM ORDEM CRONOLOGICA 

05/01/2018 – REUNIÃO NA SUALI – SUPERINTENDÊNCIA DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PREFEITURA DE CAMPO GRANDE  

FINALIDADE: Visita realizada nas dependências da SUALI, para conhecer o novo 

Superintendente, Sr. Cassiano Fernandes Cangussu Neto e a gerente de projeto Ilian 

Quadros, responsáveis pela distribuição de gêneros alimentícios para as escolas municipais, 

para a merenda escolar. 

ATIVIDADES: Apresentamos os trabalhos do Observatório no acompanhamento da merenda 

escolar, realizados desde 2015. Estiveram presentes: Leão Maldonado, Nelson Martins da 

Fonseca, Helem Senna de Campos e Helio Toshiaki Sayama. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: com a apresentação pessoal é mais fácil estreitar 

relacionamentos e fazer um trabalho de controle social com mais efetividade.
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09/01/2018 – CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O OBSERVATÓRIO 

FINALIDADE: Identificar o 

Observatório nas atividades 

externas, padronizar o visual e dar 

visibilidade nas ações 

desenvolvidas, ajudar na 

arrecadação financeira. 

ATIVIDADES: Confeccionamos 

200 camisetas, mediante 

pesquisa de preço efetuada pelo 

voluntário Nelson Martins da 

Fonseca, a empresa que fez os 

trabalhos cobrou no total R$ 

3.100,00 em três parcelas. O 

custo total de cada camiseta ficou 

em R$ 15,50. 

RESULTADOS: primeiramente oferecidos aos associados, as camisetas estão sendo 

utilizadas pelos voluntários nas apresentações, ações de cidadania, objetivos totalmente 

atingidos. 

16/01/2018 – PRIMEIRA REUNIÃO 2018 

FINALIDADE: O Observatório reúne-se ordinariamente a cada quinzenal – para planejamento 

de atividades do mês, ou extraordinariamente, quando a situação assim o exigir. Nesta data, 

registramos a nossa primeira reunião do ano de 2018.  

ATIVIDADES: Nesta primeira reunião – ATA de nº 73, foi registrado o relato do Presidente 

Jacques em sua visita ao Observatório Social do Brasil em Curitiba (PR) – para levar um 

oficio solicitando o apoio da Sede na realização de evento em Campo Grande para trazer 

novos voluntários. Também foi trato sobre a venda das camisetas e por último, o recebimento 

de Oficio do Voluntário Francisco Demontiê Gonçalves Macedo, pedindo seu desligamento 
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do Observatório, em virtude de sua pretensão a candidatura de pleito político-eleitoral.

 

Na foto: Otavio Jacques, Helem Senna de Campos, Nelson Martins da Fonseca, Hugo de 

Oliveira, Helio Toshiaki Sayama e Helio Hisao Fonseca Sayama 

 

23/01/2018 – REUNIÃO OBSERVATÓRIO 

Na reunião ordinária, destaque para a participação de novo voluntário – Sr. Sebastião 

da Conceição, que também é executivo do Sindivarejo – Sindicato do Comercio 

Varejista de Campo Grande 

O Sindivarejo tem atuação junto aos micro e pequenos empresários deste município 

e o Observatório pretende no ano em curso, desenvolver atividades no eixo referente 
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a gestão de negócios, visando aumentar a participação deste segmento nas compras 

governamentais. 

 

Na foto: Helio Toshiaki Sayama, Otavio Jacques, Helem Sena de Campos, Nelson Martins da Fonseca, 

Leão Maldonado e Sebastião da Conceição. 

 

26/01/2018 – PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO RCC 

OBJETIVO: O Observatório Social do Brasil, em parceria com o RCC – sistema de 

acompanhamento de Licitações forneceu treinamento a distância, por meio do 

sistema Skype, para os observatórios interessados em desenvolver atividades de 

acompanhamento de licitações em seus respectivos municípios. 
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ATIVIDADE: inicialmente, mediante o acolhimento de inscrição e envio de um termo 

de confidencialidade, foram cadastrados para este procedimento o Coordenador do 

Observatório – Helio Toshiaki Sayama e o Presidente – Otavio Jacques. Realizou 

treinamento o coordenador, com a função de fazer a multiplicação do conhecimento 

posteriormente, mediante utilização de vídeos gravados com passo-a-passo da 

ferramenta. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (pauta permanente): A Plataforma RCC veio para 

substituir o Aplicativo SIM (Sistema Informatizado de Monitoramento das Licitações) 

com algumas vantagens, pois a parte referente a auditoria já está online e o sistema 

tem um suporte técnico bem atuante. É possível com esta nova ferramenta fazer 

mais acompanhamentos e auxiliar na ampliação do controle social das contas do 

município pelo voluntario. 

Site: https://app.licitacaoweb.com.br/index.php 

 

 

 

15/02/2018 – VISITA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

ATIVIDADE: A convite do Controlador Geral do Município, devido a solicitação 

efetuada em dez/2017, pelo Vice-Presidente de Assuntos Institucionais e de Alianças 

Hugo de Oliveira, o Dr. Evandro Bandeira chamou a diretoria do Observatório Social 

de Campo Grande para uma reunião na CGM. 
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ATIVIDADES: Além de apresentar o Observatório, informamos ao Controlador 

nossas atividades no acompanhamento de licitações e fizemos uma oferta de acesso 

ao Sistema ComprasGov, da plataforma RCC que fornece um banco de dados de 

preços, licitações realizadas no âmbito nacional, relação de fornecedores inidôneos, 

que poderia ser muito útil para a Diretoria de Compras e Secretarias, para o 

planejamento de compras.  

RESULTADOS ALCANÇADOS (pauta permanente): O Sr. Evandro solicitou um 

modelo do termo de parceria e já agendou uma nova data para trazer o representante 

da diretoria de compras para tratar sobre o assunto. 

 

Reunião com o Controlador Geral do Município Evandro Bandeira 
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Na Foto: Diretoria do Observatório Social de Campo Grande 

 

22/02/2018 – REUNIÃO CGU – PROJETO MONITORANDO A MERENDA 

ATIVIDADES: A Controladoria Geral da União em Campo Grande convidou o 

Observatório Social de Campo Grande para trabalhar em parceria no Projeto 

Monitorando a Merenda Escolar, que visa fazer um trabalho de educação e 

conscientização junto aos alunos beneficiários da merenda escolar, uma avaliação 

da merenda utilizando um aplicativo de celular (app monitorando a cidade). Foram 

chamados representantes do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, do 

Conselho Estadual e voluntários do Observatório. O Projeto será aplicado em cerca 

de 9 escolas o papel do Observatório é ir até as escolas e fazer a divulgação e 
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acompanhamento das tarefas com os alunos durante um período de cerca de 15 dias 

– da fase de execução do projeto. 

Resultados Alcançados (pauta permanente) – estamos aguardando a conclusão das 

atividades a cargo da CGU – montagem do questionário e divulgação do calendário 

para iniciar as nossas atividades. 

 

26 a 28/02/2018 – SEMANA DE CAPACITAÇÃO OSB  

ATIVIDADES: De 26 a 28/02/2018 – a coordenação do 

Observatório participou do treinamento e capacitação por 

vídeo aula, versando sobre temas relacionados com a 

gestão do observatório, promovido pelo O.S.B. 
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28/02/2018 – AUDIÊNCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL – 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMCG 

ATIVIDADES – Coordenador do Observatório e Vice-Presidente Helem Senna de 

Campos se fazem presentes no dia 28/02/2018, na apresentação pelo Secretário de 

Finanças da Prefeitura, da prestação de contas e apresentação dos resultados 

financeiros do executivo municipal, em cumprimento à lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: Como cidadão e representante de entidade civil 

organizada, é importante conhecer dados financeiros do município para fazer com 

mais efetividade o acompanhamento dos gastos públicos. O Objetivo vem sendo 

alcançado pelo permanente estado de mobilização. Como pudemos constatar, 

durante a audiência publica houve uma pequena participação do cidadão, não 

deveria ser assim. 
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01/03/2018 – REUNIÃO NA CGM COM COORDENADOR DE COMPRAS 

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA 

ATIVIDADE: O Dr Evando Bandeira, Controlador Geral do Município, chamou o 

Observatório para uma reunião com o Diretor Geral de Compras e Licitação, sr. 

Ralphe da Cunha Nogueira, para tratar sobre o acordo de cooperação, onde o 

Observatório se compromete a fornecer gratuitamente o acesso a plataforma 

COMPRASGOV, um banco de dados de preços e outras informações relacionadas 

com licitação e a 

Prefeitura a 

utilizar o sistema 

buscando a 

melhoria no seu 

processo 

licitatório. 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS: 

O Sr. Ralphe 

solicitou ao 

observatório um 

tempo para 

terminar a 

reorganização do setor de compras, inclusive estão em fase de mudança de 

sistemas, tendo adquirido uma plataforma de compras por pregão eletrônico – 

mediante cessão do Governo do Estado, o que, segundo ele, vai ser melhor para a 

Prefeitura. Informou também que eliminou as cartas-convite e a maior parte do 

processo licitatório está sendo efetuado pelo pregão eletrônico, atualmente com o 

sistema do Banco do Brasil. 

 

 



Pág. 12 
 

 
   

 

 

 

06/03/2018 – CONVITE PARA INTEGRAR A REDE DE OUVIDORIAS  

participamos da 12ª reunião do Comitê da Rede de Ouvidorias do MS, atualmente sob a 

presidência do Sr. Gilton Almeida, que também é o Ouvidor Geral da Santa Casa de Campo 

Grande. A reunião ocorreu na Sala de Treinamentos da Santa Casa. Participam atualmente 

da Rede de Ouvidorias a AGEPAN, CGU, Ouvidoria do Estado de MS, Santa Casa, SEBRAE, 

TCE-MS e o Observatório foi convidado a integrar a Rede. Na pauta do dia – preparativos 

para o evento da Semana do Ouvidor, programação de evento de abertura com a presença 

do Ouvidor Geral da União Gilberto Waller Junior – dia 20/03/2018 – no Auditório do SEBRAE 

 

Na foto – pelo Observatório – participaram Otavio Jacques, Hugo de Oliveira e Helio T Sayama 
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06/03/2018- ENQUETE 

Participamos de uma enquete 

nacional, através do site: 

https://catracalivre.com.br, para 

escolher das 24 plataformas listadas, 

dentre elas o OSB, o que mais apoia a 

cidadania. O período de votação foi até 

30/03/2018. O Observatório Social do 

Brasil ficou em primeiro lugar, com 

48,23% e a entidade Boatos.org ficou 

em segundo, com 38,82%. Agencia 

Lupa com 2,79%, Operação Serenata 

de Amor, com 2,7% e Excelências com 

1,72%. 

Na terceira fase, no início de abril, após 

uma análise das dez iniciativas mais 

votadas, cinco vencedores serão 

selecionados por um júri composto por 

profissionais da Microsoft e 

convidados. 

Estas cinco plataformas serão 

apresentadas a desenvolvedores 

parceiros da Microsoft, que irão iniciar 

um trabalho para apresentar 

sugestões de inovações tecnológicas, 

inclusive baseadas em Inteligência 

Artificial. 

No final, será realizada um hackfest 

que vai reunir as plataformas e os 

desenvolvedores para uma imersão 

nos projetos e evolução com a 

disponibilização da plataforma de 

nuvem da Microsoft. 

Este projeto está integrado à 

campanha Sou Responsável, que 

envolve 100 entidades, entre elas OAB, 

Cúria Metropolitana e Instituto Ethos. 

A ideia do "Sou Responsável" é 

estimular o protagonismo dos 

brasileiros, exigindo mais direitos e 

cumprindo mais deveres. 

 

 

https://catracalivre.com.br/
https://catracalivre.com.br/sou-responsavel/
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15/03/2018 – REUNIÃO COM O CMAE – Conselho Municipal da 

Alimentação Escolar – Prestação de Contas ao FNDE 

ATIVIDADES: O Observatório Social de Campo Grande presta apoio ao Conselho 

da Merenda para auxiliar avaliação do processo de prestação de contas da 

Prefeitura, relativa a utilização de verba do PNAE para aquisição de gêneros 

alimentícios para merenda escolar. Neste processo a nossa incumbência e levar 

informação extraída do SIGPC (acesso público) – disponível no site do FNDE para 

demonstrar aos Conselheiros os valores gastos na aquisição dos produtos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: Os Conselheiros precisam responder pelo próprio 

site do FNDE ao questionário para ao final, aprovar, aprovar com ressalvar ou 

reprovar a prestação de contas. Além das informações sobre as aquisições eles 

devem avaliar, através de fiscalizações efetuadas durante o ano se os objetivos 

propostos pelo gestor estão sendo alcançados. A contribuição do Observatório neste 

aspecto é relevante, pois há uma certa dificuldade dos Conselheiros nas avaliações 

referentes ao processo licitatório. 

 

20/03/2018 – O Observatório integra a Rede de Ouvidorias e participa 

do evento: OUVIDORIA: Canal direto com a sociedade, em homenagem 

ao dia nacional do ouvidor – 16 de março. 

ATIVIDADES: A participação do Observatório, mesmo não fazendo parte 

diretamente do seu trabalho cotidiano, é importante para estreitar relacionamentos 
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com vários segmentos da sociedade 

local, principalmente daqueles que 

trabalham visando o bem-estar da 

coletividade e atividades de cidadania.  

RESULTADOS ALCANÇADOS: adquirir 

conhecimentos, novos contatos e 

parcerias foram os frutos desta atividade. 

 

 

 

 

28/03/2018 – VISITA A FACULDADE 

UNIGRAN – Capital – o objetivo é buscar 

novos voluntários na área acadêmica.  
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31/03/2018 – O Observatório Social do Brasil lançou um abaixo 

assinado na plataforma change.org para pressionar STF em favor da 

prisão em 2ª instância à condenados por crimes de corrupção, de 

tráfico e outros crimes violentos. 

ATIVIDADE: apoiando o trabalho do OSB, 

este Observatório, através de seus 

voluntários participou ativamente na 

divulgação deste abaixo-assinado, pelas 

redes sociais, visando obter o maior 

número possível de assinaturas. 

RESULTADO ALCANÇADO: O total de 

assinaturas foi acima de 155 mil 

assinaturas. Douglas Scortegagna 

protocolou no STF dia 03/04/2018 – o 

abaixo assinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 17 
 

 
   

 

 

 

10/04/2018 – firmamos nesta data compromisso com o Observatório 

Social do Brasil para atuar em processo de capacitação promovido 

pelo TCU – Tribunal de Contas da União - Brasília (DF)  

ATIVIDADES: Trata-se de atividades de controle social, coordenadas por auditores 

do TCU, onde serão trabalhados temas como Portal da Transparência e avaliação 

de contratos de licitação. Os observadores atuarão como se fossem auditores de 

processos de gestão pública. O Treinamento tem duração até final de setembro 

2018.  

 

12/04/2018 -Recebemos na sala do Observatório visita do Sr. Rodney 

Junior, da AJE – Associação dos Jovens Empresários – para nova 

parceria no Feirão do Imposto, realizado anualmente no mês de maio 

ATIVIDADES: O Feirão do Imposto é uma atividade proposta pela CONAJE – 

Confederação Nacional dos Jovens Empresários 

e visa levar a conscientização para a população 

do peso da carga tributária sobre os produtos e 

qual o retorno que os impostos geram para a 

sociedade. No lançamento do feirão é feita uma 

palestra, ficando a cargo do Observatório 

fornecer um palestrante. Durante o período que 

vai até 15/05 – dia do consumidor algumas 

empresas que aderiram a campanha, vendem 

seus produtos pelo valor que seria se não tivesse 

a carga tributária. Nesta data discutimos os 

termos da parceria, com a participação também 

do Presidente da Associação Comercial de 

Campo Grande. 
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13/04/2018 – Parceria com a Coordenação da Educação Fiscal do 

Estado de MS, para divulgação e inscrição de voluntários do 

Observatório para o curso Disseminadores de Educação Fiscal. 

ATIVIDADES: O Sr. Carlos Antunes, 

atual coordenador da área de 

educação fiscal do Estado de MS 

solicitou apoio do Observatório para 

indicar cidadãos interessados em 

fazer o curso, que muito tem 

contribuído para trazer conhecimento 

e conscientização da sociedade para 

o Controle Social.  

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

encaminhamos três inscrições para 

este curso. 

13/04/2018 A 26/04/2018 – TRABALHOS NA ORGANIZAÇÃO DO FEIRÃO 

DO IMPOSTO  

ATIVIDADES: 13/04 – reunião com CDL Jovem – Moises Palácios; 16/04 – busca de 

parceiros – visita a Edson Larazotto do Sindipetro, fornecimento de combustível; 

17/04 – reunião do observatório – definição de palestrantes; 18/04 – reunião na 

Associação comercial; 26/04 – dia do lançamento do feirão em Campo Grande – 

palestrante: HUGO DE OLIVEIRA – Vice Presidente para Assuntos Institucionais e 

de Alianças.  
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Foto: Helio Sayama – 

Observatório – 

Moises Palácios – 

CDL Jovem e Rodney 

Junior – AJE – 

coordenador do 

Feirão 

 

 

 

foto:  

Edson Lazarotto 

(Sindipetro)  

Rodney Junior 

(Coordenador Feirão)  

Helio Sayama 

(Observatório) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 20 
 

 
   

 

 

 

foto: 

Reunião Observatório 

Helio Sayama 

Hugo de Oliveira 

Nelson Fonseca 

 

 

 

foto: 

Reunião na 

Associação Comercial 

de Campo Grande – 

MS – com o Sr. 

Ulisses da Conceição 

– Superintendente. 

 

 

 

Foto – reunião na Associação 

Comercial – lançamento do feirão –  

Parceiros. 
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LANÇAMENTO DO FEIRÃO 

DIA 26/04/2018 

PALESTRA: 

PAGUE DOIS, LEVE UM 

HUGO DE OLIVEIRA. 
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30/04/2018 – DEFINIÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO 

OBSERVATÓRIO NO 10º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA 

CGU 

ATIVIDADES: A partir desta data e até o final do ano, a equipe de educação fiscal 

do Observatório Social de Campo Grande, sob a coordenação da Vice Presidente 

para Assuntos Financeiros e Administrativos, Helem Senna de Campos estará 

desenvolvendo atividades para a divulgação, regulamentação para premiação na 

Etapa Municipal, através de seleção dos melhores trabalhos mediante 

aproveitamento dos mesmos trabalhos enviados para a etapa nacional, pela CGU 

em Brasília. 

No último dia do quadrimestre realizamos uma reunião no Observatório com a 

participação da nova voluntaria deste observatório – Rose Mary Uehara e com o 

Coordenador da Educação Fiscal do  Estado de MS, Sr. Carlos Antunes. 
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Demonstrações Financeiras 

 

movimento credito debito totais

85.514,21R$      

Contribuições recebidas - Pessoa Juridica 9.200,00R$        

Contribuições recebidas - Pessoa Física 290,00R$           

Receitas com vendas de camisetas 215,00R$           

9.705,00R$          

Despesas Administrativas 766,14R$     

Despesas com Estagiário 2.400,00R$  

Contribuição ao OSB 400,00R$     

Ressarcimento de Despesas de Associado -R$          

Despesas Bancárias 67,70R$       

Despesas com confecção de Camisetas 2.066,67R$  

Despesas com Veiculo do Observatorio 50,00R$       

5.750,51R$          

69.412,90R$         

17.303,24R$         

49,40R$               

4.243,43R$          

91.008,97R$      TOTAL DISPONIVEL EM ABR/2018

BALANÇO DE RECEITAS E DESPESAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018
Prestação de contas - periodo 01/01/2018 a 30/04/2018

RECEITAS DO QUADRIMESTRE

RECEITAS TOTAIS DO QUADRIMESTRE

DESPESAS DO QUADRIMESTRE

DESPESAS TOTAIS DO QUADRIMESTRE

TOTAL DISPONIVEL EM DEZ/2017

Total disponivel sem o rendimento da aplicação

Rendimentos provisionados

Saldo na Conta Caixa

Saldo na Conta Corrente

MOVIMENTAÇÃO DE VALORES APLICADOS



Pág. 24 
 

 
   

 

 

 

Informações de Contato 
Quem tiver interesse em mais informações ou detalhes sobre as informações deste 

Relatório, poderão contatar os titulares abaixo: 

 

Nome 

OTAVIO JACQUES 

Tel (67)99219-5354 

ojota@terra.com.br 

 

Nome 

HUGO DE OLIVEIRA 

Tel (67)99983-0007 

hugodeoliveira1948@yahoo.com.br 

    

 

Nome 

HELIO TOSHIAKI 
SAYAMA 

Tel 67)99982-4789 

heliosayama@globo.com 

 

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  

Email: campogrande@osbrasil.org.br 

Site: http://campogrande.osbrasil.org.br 

CNPJ: 13.912.286/0001-23 

mailto:campogrande@osbrasil.org.br

