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gestão 2015/2017 – 01/06/2015 a 01/06/2017
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Presidente: Otávio Jacques

• Vice Presidente Assuntos Administrativo-Financeiros: Helio Toshiaki Sayama

• Vice Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Hugo de Oliveira

• Vice Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Vadineir Ciro de Souza

• Vice Presidente para Assuntos de Controle Social: Ricardo Teixeira de Araujo

• 1º Vice-Presidente Suplente: Nelson Martins da Fonseca

• 2º Vice-Presidente Suplente: Maria Alves Granjeiro Gonçalves

CONSELHO FISCAL

• Membro Titular: Moacir Menin

• Membro Titular: Gorete Aparecida da Silva Sanches

• Membro Titular: João Andrade Alencar

• Membro Suplente: Eder Arruda de Andrade

• Membro Suplente: Leão Maldonado



gestão 2017/2019 – 01/06/2017 a 01/06/2019
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Presidente: Otávio Jacques

• Vice Presidente Assuntos Administrativo-Financeiros: Helem Senna de Campos

• Vice Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Hugo de Oliveira

• Vice Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Nelson Martins da Fonseca

• Vice Presidente para Assuntos de Controle Social: Leão Maldonado

• 1º Vice-Presidente Suplente: Luiz Fernando Otero

• 2º Vice-Presidente Suplente: Francisco Demontiê Gonçalves Macedo

CONSELHO FISCAL

• Membro Titular: Moacir Menin

• Membro Titular: Gorete Aparecida da Silva Sanches

• Membro Titular: Valdineir Ciro de Souza

• Membro Suplente: Letícia de Oliveira Ribeiro

• Membro Suplente: Maria Alves Granjeiro Gonçalves



Parecer do 
Conselho Fiscal 

Gestão
2015/17



Parecer do 
Conselho Fiscal 

Gestão 
2017/19



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
2015 (por quadrimestre)

RECEITAS 1Q2015 2Q2015 3Q2015 Total 2015

Contribuições Pessoas Físicas 1.130,00 740,00 1.300,00 3.170,00

Contribuições Pessoas Jurídicas 18.300,00 10.900,00 12.000,00 41.200,00

Receita com Bazar de Bens Apreendidos (RFB) - - 31.118,72 31.118,72

TOTAL RECEITAS 19.430,00 11.640,00 44.418,72 75.488,72

DESPESAS 1Q2015 2Q2015 3Q2015 Total 2015

Despesas Administrativas 6.474,24 5.866,44 7.513,92 19.854,60

Contribuições para Observatório Social do Brasil 250,00 800,00 - 1.050,00

Despesas Bancárias 210,00 232,69 911,59 1.354,28

TOTAL DESPESAS 6.934,24 6.899,13 8.425,51 22.258,88

RESULTADO (RECEITA menos DESPESAS) 12.495,76 4.740,87 35.993,21 53.229,84



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
2016 (por quadrimestre)

RECEITAS 1Q2016 2Q2016 3Q2016 Total 2016

Contribuições Pessoas Físicas 411,75 620,00 420,00 1.451,75

Contribuições Pessoas Jurídicas 5.700,00 11.200,00 11.200,00 28.100,00

Receita com Bazar de Bens Apreendidos (RFB) 14.345,46 6.439,52 0 20.784,98

TOTAL RECEITAS 20.457,21 18.259,52 11.620,00 50.336,73

DESPESAS 1Q2016 2Q2016 3Q2016 Total 2016

Despesas Administrativas 7.833,63 7.592,84 15.273,37 30.699,84

Contribuições para Observatório Social do Brasil 200,00 200,00 200,00 600,00

Despesas Bancárias 308,70 287,30 290,10 886,10

Despesas regulariz/manut-Veiculo doado RFB 1.525,54 550,00 2.075,54

TOTAL DESPESAS 8.342,33 9.605,68 16.313,47 34.261,48

RESULTADO (RECEITA menos DESPESAS) 12.114,88 8.653,84 -4.693,47 16.075,25



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
2017 (por quadrimestre)

RECEITAS 1Q2017 2Q2017 3Q2017 Total 2017

Contribuições Pessoas Físicas 220,00 280,00 350,00 850,00

Contribuições Pessoas Jurídicas 10.200,00 9.200,00 9.200,00 28.600,00

TOTAL RECEITAS 10.420,00 9.480,00 9.550,00 29.450,00

DESPESAS 1Q2017 2Q2017 3Q2017 Total 2017

Despesas Administrativas 6.368,99 15.026,83 16.309,23 37.705,05

Contribuições para Observatório Social do Brasil 200,00 200,00 200,00 600,00

Despesas Bancárias 290,40 214,70 112,80 617,90

Despesas regulariz/manut-Veiculo doado RFB 4.939,59 1.290,00 450,00 6.679,59

TOTAL DESPESAS 11.798,98 16.731,53 17.072,03 45.602,54

RESULTADO (RECEITA menos DESPESAS) -1.378,98 -7.251,53 -7.522,03 -16.152,54



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
2018 (por quadrimestre)

RECEITAS 1Q2018 2Q2018 3Q2018 Total 2018

Contribuições Pessoas Físicas 290,00 919,00 350,00 1.559,00

Contribuições Pessoas Jurídicas 9.200,00 8.900,00 6.800,00 24.900,00

Venda de Camisetas 215,00 25,00 275,00 515,00

TOTAL RECEITAS 9.705,00 9.844,00 7.425,00 26.974,00

DESPESAS 1Q2018 2Q2018 3Q2018 Total 2018

Despesas Administrativas 5.232,81 13.118,64 9.991,15 28.342,60

Contribuições para Observatório Social do Brasil 400,00 300,00 500,00 1.200,00

Despesas Bancárias 67,70 160,00 111,60 339,30

Despesas regulariz/manut-Veiculo doado RFB 50,00 1.075,91 2.939,94 4.065,85

TOTAL DESPESAS 5.750,51 14.654,55 13.542,69 33.947,75

RESULTADO (RECEITA menos DESPESAS) 3.954,49 -4.810,55 -6.117,69 -6.973,75



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
2019 (1 quadrimestre)

RECEITAS 1Q2019

Contribuições Pessoas Físicas 260,00

Contribuições Pessoas Jurídicas 6.800,00

TOTAL RECEITAS 7.060,00

DESPESAS 1Q2019

Despesas Administrativas 3.367,33

Contribuições para Observatório Social do Brasil 400,00

Despesas Bancárias 106,70

Despesas regulariz/manut-Veiculo doado RFB 594,79

TOTAL DESPESAS 4.468,82

RESULTADO (RECEITA menos DESPESAS) 2.591,18









DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 
30/04/2019

Saldo em caixa – dez/2014 11.968,38

Total arrecadado entre 2015 a abril 2019 189.309,45

Rendimento de aplicação (resgate proporcional) 7.653,21

TOTAL EM CAIXA 208.931,04

Total gasto entre 2015 a abril 2019 -140.539,47

saldo disponível – exceto rendimentos de aplicação 68.391,57

Rendimentos de aplicação financeira (deduzido IR) 19.694,38

Distribuição de resultados SICREDI 1.051,38

TOTAL DISPONIVEL EM 30/04/2019 89.137,33



Quadro de Associados
• Em 2013 – 34 associados (17 contribuintes) e 40 voluntários. 

• Em 2015 – 20 associados (8 contribuintes) – 7 mantenedores e 23 voluntários 

• Em 2019 – 25 associados (1 contribuinte) - 8 voluntários - 01 contribuinte e 02 
mantenedores.

• PRECISAMOS TRABALHAR A ARRECADAÇÃO 
PARA DAR SUSTENTABILIDADE. 



Ferramenta de 
Trabalho do 

Observatório –
Office 365

• O cadastro dos OSB para utilização do Office 365 foi feito via TechSoup Brasil – uma iniciativa da Associação 
Telecentro de Informação e Negócios (ATN) em  parceria com a TechSoup Global Network – no Programa 
TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software.  Como parte do compromisso com as organizações sem 
fins lucrativos, empresas  como Microsoft, Google, Symantec, Box, Autodesk, Adobe, Bitdefender e Tableau 
utilizam a plataforma para efetuar doações de licenças de software, ajudando assim a estruturar 
organizações em diversos países. As organizações se beneficiam da consolidação de muitos programas de 
doações em um único ambiente integrado, com uma vasta gama de informações sobre  colaboração e apoios 
prestados pela TechSoup Global e suas organizações parceiras.

Capacitação e treinamento 
de novos integrantes ainda 
em fase de programação, 
agora temos espaço ideal 
para isso no TCU.



ATIVIDADES 
REALIZADAS

• A cada quadrimestre realizamos a publicação das atividades realizadas no site: 
http://campogrande.osbrasil.org.br/relatórios-quadrimestrais/



Faremos um breve 
resumo....



Mudança de 
Sede

O Observatório foi instalado, em 2011, na OAB-MS. Em 2013 mudou a sede para 
o Sindifisco Nacional-DS/MS, na vila nascente, onde permaneceu até 04/2015, e 
desde então, a convite da Associação Comercial, na rua 15 de novembro, 390 –
Centro estamos atualmente localizados. A associação não cobra nenhuma 
despesa de utilização do espaço. 

Em julho/2019 – iniciamos atividades no TCU – que preparou uma sala com 8 
computadores para realizarmos atividades de acompanhamento da gestão de 
recursos  públicos com recursos de origem federal. 

Novas oportunidades surgindo, nova diretoria assumindo, novas propostas de 
atuação.



ACOMPANHAMENTO 
DA MERENDA 

ESCOLAR

• Trabalho iniciado em abril/2015 – Projeto idealizado por Moacir Menin, 
João Andrade e Nelson Fonseca.

• Desde então, realizamos as seguintes ações:

• Acompanhamento das licitações para aquisição de gêneros 
alimentícios;

• Participamos do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, como 
representante da sociedade civil,  indicamos um conselheiro pelo 
Observatório – Arino Fonseca, cuja atuação foi de grande destaque 
e relevância para a melhoria da merenda escolar nas escolas do 
Município

• Promovemos treinamento para os conselheiros, ministrado pela 
CGU. Efetuamos reuniões com Conselheiros para assessoramento 
no processo de prestação de contas do PNAE (na parte relativa ao 
acompanhamento das compras de gêneros para a merenda (pregão 
e chamada publica)

• Apoiamos o trabalho de mestrado do voluntario Leão Maldonado, 
que baseou a dissertação no trabalho do Observatório, 
relacionados a compras governamentais para a alimentação 
escolar da agricultura familiar. Este trabalho contou com parcerias 
do Sebrae, do CMDRS, da SEMED, SEDESC, UFMS entre outros. 

• Em 2018 houve nova eleição dos Conselheiros do CMAE, não vamos 
mais participar diretamente, nossa proposta é de atuar como 
controle social, verificando a efetiva atuação dos conselheiros.

Eixo de Controle Social
� Programa do OSB – Dinamizando a 

Cidadania Fiscal – qualidade na 
aplicação dos recursos públicos





Concurso de 
desenho e 

redação

• Trabalho iniciado em agosto de 2014, com Hugo de Oliveira 
e equipe, na época Concurso Nacional de Redação e 
Projetos – Etapa Municipal.
• Desde então realizamos:

• Concurso de Desenho e Redação da CGU  (7º CDR) – Etapa 
Municipal – 2015 - Tema: “Pequenas Corrupções – diga não! “–
8 escolas participaram, 22 alunos e 5 professores receberam 
premiação.

• 8º CDR – 2016 – Tema: “ Um por todos e todos por um! Pela 
ética e cidadania” 5 escolas participaram, recebemos 35 
trabalhos, premiamos 10 alunos e 9 professores.

• 9º CDR – 2017 – Tema: “Todo dia é dia de cidadania” –
recebemos 131 trabalhos de 28 escolas – premiamos  13 
alunos e 13 professores

• 10º CDR – 2018 (*)– Tema: “Ser honesto é legal” – recebemos 
218 trabalhos de 51 escolas – premiamos  13 alunos e 12 
professores

• 11º CDR – 2019 – Tema: “Faça o que é certo, ainda que 
ninguém veja!” – trabalhos em andamento – inscrições 
encerram em 23/08/2019. 

Eixo de Educação Fiscal
� Programa do OSB – Semeando a 

Cidadania Fiscal 

(*) Relatório estatístico da CGU – nesta etapa, nas escolas de CG,  foram mobilizados:
14.882 alunos, 396 professores – Semeamos 15.278 grãos de sementes da Cidadania 
Fiscal





Acompanhamento 
das Licitações

• Desde 2013 o Observatório mantem trabalho de acompanhamento de 
licitações, veja relatório de jan/ago-2013.

• A partir de 2015 até 2016, com a mudança da sede para a Ass. Comercial, 
mediante termo de parceria, recebemos arquivos com banco de dados das 
empresas associadas e parceria com Fecomercio que nos pagou um 
estagiário, realizamos o cadastramento através de novo aplicativo 
disponibilizado pelo OSB – o SIM (Sistema Informatizado de Monitoramento de 
Licitações – para enviar diariamente todos Pregões da PMCG e por este 
sistema realizamos:

• Cadastramento de 1.148 empresas no SIM

• 340 Editais cadastrados

• 57.733 e-mails disparados no âmbito nacional

• Em Out/2016 houve a mudança de ferramenta de trabalho para o Office 365 
Enterprise E2 e em fev/2017 – o OSB substitui o Aplicativo SIM pela Plataforma 
RCC. Não conseguimos prosseguir, devido aos desligamentos dos estagiários, 
escassez de voluntários e necessidade de treinamento para novos.

Eixo de Controle Social
� Programa do OSB – Qualidade na 

aplicação dos recursos públicos

Semanalmente os estagiários voluntários acompanham, desde Maio/2013, junto a Prefeitura
Municipal de Campo Grande a publicação dos Editais de Licitação, para que possamos
cadastrar no sistema todo o processo licitatório e enviarmos aos associados e empresas
cadastradas para o recebimento dos editais.
Quantidade de Licitação efetuadas pela Prefeitura: 97
Editais de Licitação analisados: 26 – 29%
Licitação não concluídas: 8
Presença do OSCG nos pregões: 18 – 70%



Acompanhamento 
das Licitações

• A partir de 2016, retomamos o acompanhamento presencial das 
licitações da Prefeitura, nas modalidades Pregão Presencial, Pregão 
Eletrônico e Chamada Pública.

• Focamos o acompanhamento de licitações relacionadas com a área de 
Educação – porque abrange cerca de 110 mil alunos, incluindo pais 
desses alunos, isto representa mais de 30% da população. Fizemos a 
observação das licitações:

• COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL, PREGÃO ELETRONICO E CHAMADA PUBLICA

• COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES

• COMPRA DE KIT ESCOLAR

• Entramos com Representação junto ao TCE para questionar a licitação 
para terceirização do fornecimento da merenda escolar nas escolas 
municipais. 

• Efetuamos o acompanhamento das amostras (kit escolar, uniforme e 
gêneros alimentícios), bem como a entrega para as escolas do uniforme 
escolar.

• Iniciamos os levantamentos para acompanhamento da Licitação de 
Transporte Escolar Rural, todavia não conseguimos voluntários 
suficientes para o trabalho e a Prefeitura não fez a licitação, efetuou a 
prorrogação dos contratos;

Eixo de Controle Social
� Programa do OSB – Qualidade na 

aplicação dos recursos públicos





FEIRÃO DO IMPOSTO
parceria – OSB X 

CONAJE 

Atuando com parcerias da CJE/ACICG –entre outros parceiros –
que ofereceram produtos com dedução da carga tributária – O 
Observatório Social realizou as seguintes atividades:

• 2016 - BUMERANGUE DO IMPOSTO: OS TRIBUTOS NÃO 
RETORNAM 
• No ranking das 30 maiores cargas tributárias do mundo, somos o último colocado 

em retorno desses recursos em prol da população. 

• 2017 - CHEGA DE MÃO GRANDE:  CORRUPÇÃO 
• Estamos entres as nações mais corruptas do Mundo. De 168 

países analisados, ocupamos a 76º posição em corrupção. 

• 2018 - PAGUE 2 LEVE 1: INEFICIÊNCIA 
• A falta de planejamento, a burocracia e a falta de controle acarretam 

obras e serviços públicos caros, com atrasos e de péssima qualidade.

• 2019 – MENOS É MAIS: REFORMA TRIBUTÁRIA
• Atuar como agente de mudanças e promotor junto à sociedade civil 

organizada de um novo modelo de arrecadação de impostos.

Eixo de Educação Fiscal
� Programa do OSB – Semeando a 

Cidadania Fiscal
Para saber mais, consulte nosso relatório quadrimestral disponível no site

http://campogrande.osbrasil.org.br/relatorios-quadrimestrais/





Levantamento de 
Transparência e 
Gestão de 
Contratações 
Municipais

Por meio dos treinamentos e atividades realizadas, o TCU apresentou 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.

• No período de setembro/2018 a dezembro/2018, o Observatório Social de
Campo Grande executou atividades de acompanhamento da Prefeitura
Municipal de Campo Grande, sob supervisão do Tribunal de Contas da
União (Brasília). Participaram do treinamento, nos respectivos municípios
60 Observatórios. Em Campo Grande, os voluntários Helio, Nelson,
Jacques e Leão se inscreveram e foram capacitados.

• 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.

• Para baixar o relatório completo, acessar o site do Observatorio:
http://campogrande.osbrasil.org.br/atividades-de-controle-social-em-parceria-com-tcu/

Eixo de Controle Social

� Programa do OSB – Qualidade na 
aplicação dos recursos públicos

� Educação Fiscal

� Capacitação





Projeto de Olho 
na Câmara –
acompanhamento 
do Legislativo 
Municipal

• O trabalho iniciou em 2016, com a produção, pelo
estagiário Daniel Vasconcelos, na época, acadêmico do
curso de Economia da UFMS, da cartilha “Calculo das vagas
dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande –
MS

• Em março/2017 – voluntários Helio e Demontiê
apresentaram ao Observatório Projeto de Olho na Câmara –
que foi realizado e atualizado até out/2017, antes da
atualização do Portal do Legislativo. O objetivo deste
projeto é divulgar as ações realizadas pelos vereadores do
Município de Campo Grande, confrontando-as com os
custos que a população dispende para manter o Poder
Legislativo funcionando. O material está no site:
• http://campogrande.osbrasil.org.br/biblioteca-2/projeto-de-olho-na-camara-2017/

• Em fev/ 2018 o OSB lançou o projeto Monitoramento do
Legislativo Municipal – Portal MonitLegis – para que
observatórios municipais associados pudessem integrar e
fazer cada município os registros das respectivas Câmaras,
no período de 2017 a 2020. O Objetivo facilitar a
sistematização do monitoramento do Legislativo Municipal
realizado pelos Observatórios Sociais.

• Iniciamos o trabalho de integração dos registros em 2018,
todavia, por falta de voluntários o serviço está atrasado.

Eixo de Controle Social

� Programa do OSB –
Qualidade na aplicação 
dos recursos públicos

� Capacitação





Campanha 
Unidos Contra a 

Corrupção -
UCC

O Observatório Social de Campo Grande integra o Grupo de
Coalização com mais 54 entidades, com o proposito de mobilizar,
discutir e propor meios de implementação das propostas da
Campanha UCC.

• Atividades realizadas de set a dez/2018
• confecção de camisetas, folheto e banner para utilização na campanha

• Palestra proferida pelo Consultor da Transp Int. Guilherme France no
auditório da UCDB, efetuamos convites para representantes dos Conselhos
Profissionais e entidades, tais como Maçonaria, MCCE, assoc. comercial, para
buscar apoio na divulgação das 70 medidas. Participamos do primeiro
seminário estadual de compliance e combate a corrupção promovido pela
OAB-MS, com o mesmo palestrante.

• Enviamos e-mail para todos os candidatos a Deputado Federal e Senador,
para buscar a adesão e compromisso de trabalhar pela implementação
dessas medidas, através de projetos de lei, se eleito for. Obtivemos a adesão
e compromisso da Senadora Soraya Thronicke, eleita, candidatos a deputados
federais que aderiram por nossa ação não foram eleitos.

• Participamos do 1º Seminario Estadual de Controle Social da OAB-MS, onde
contamos com a palestra do Presidente do Observatório Social do Brasil, Ney
da Nobrega, trabalhamos na captação de voluntários e distribuição de
material do UCC. Um bom fruto colhido. Inscreveram-se como voluntários
cerca de 14 cidadãos, dentre as quais a Lucélia, que hoje integra a diretoria.

• Participamos da Comitê de Combate ao Caixa Dois e a Corrupção Eleitoral da
OAB –MS – através dos voluntários Hugo, Jacques e Helem.

Atividades de Integração e parcerias





Rede de 
Controle MS

Atualmente coordenada pelo T.C.U a Rede de Controle da Gestão
Pública no Estado do Mato Grosso do Sul - RCGP/MS foi constituída por
meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado em 23 outubro de 2009
entre: AGU, CGU, GOV-MS, MPE, MPF, PF, SRF, RFB, TCE, TCU, TRE e
posteriormente passaram a compor a rede mais 10 integrantes, dentre
estes o Observatório Social. Recentemente, o trabalho produzido pela
rede de controle MS a AUTOAVALIAÇÃO DE ADERENCIA E
SUSCETIBILIDADE À FRAUDE E CORRUPÇÃO ganhou destaque e será
implantado em nível nacional (http://www.rededecontrolems.org.br/autoavaliacao/)

• Acreditamos na importância da participação das entidades
representativas da sociedade civil organizada, atuando no mecanismo de
controle social, por isso nos sentimos honrados, mas também cientes da
responsabilidade em manter no mais alto nível e competência das
entidades que as compõe. Acreditamos que o bom desempenho nessa
parceria pode consolidar o papel do Observatório na finalidade para qual
ele existe.

• Além das instalações para o trabalho do Observatório, uma sala com 8
computadores e uma impressora, podemos contar com pessoas com boa
experiencia dessas entidades, para nos orientar quando eventualmente
surgirem duvidas nos acompanhamento de gastos públicos.

• O Projeto de Monitoramento de Obras Publicas – 2ª etapa já faz parte da
lista de atividades da Rede de Controle e na reavaliação dos Portais da
Transparência dos entes públicos do MS, o Observatório foi convidado
para integrar o Grupo de Trabalho.

Atividades de Integração e parcerias



PROJETOS 
EM 
ANDAMENTO

• Responsaveis: Helio, Nelson, Jacques e 
Hugo

11º Concurso de 
Desenho e Redação –

conclusão em dez/2019

• Responsáveis: Lucelia e Helio
De Olho na Câmara –
Projeto acadêmico –

em fase de implantação

• Responsáveis: Helio, Nelson, Jacques e 
Hugo- voluntários: Elton, Jose Carlos

Monitoramento de 
Obras Públicas – 1ª 

etapa concluída. 

• Responsáveis: Patrícia, Lucélia, Helio, 
Nelson, Jacques, Hugo, Luciane e Leão

GT – Rede de Controle 
– Avaliação do Portal 

da Transparência – em 
fase de implantação



Venha 
participar 
conosco.






