
RELATÓRIO 
QUADRIMESTRAL

MAIO A AGOSTO DE 2019



Mensagem do Conselho de Administração do 
Observatório Social de Campo Grande

Em junho de 2019 iniciou-se uma nova etapa do Observatório Social de Campo 
Grande, decorrente de uma nova diretoria eleita para o mandato no biênio 2019-
2021, depois de quatro anos da gestão anterior, consolidada pelos 8 anos desde a 
formação, ocorrida em 02/06/2011.

Só temos a agradecer, para todos que ajudaram neste processo de crescimento 
do Observatório Social de Campo Grande, aos mantenedores, apoiadores, 
associados e voluntários, com a consciência de que muito foi feito, mas muito 
temos ainda por fazer. 

Apresentamos a seguir relatório com as principais ações desenvolvidas no 
quadrimestre de maio a agosto de 2019. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE 



2019 – JAN A 
ABRIL

RESUMO DAS ATIVIDADES DO QUADRIMESTRE 
ANTERIOR – CUJOS DESDOBRAMENTOS SEGUIRÃO 
CURSO NOS QUADRIMESTRES SEGUINTES:

21/01/2019 – Efetuamos no IEL -Instituto Euvaldo Lodi –
cadastramento para seleção de um estagiário –
oferecendo remuneração – para trabalhar no 
Observatorio

27/01/2019 – Lançamento do 11º Concurso de Desenho 
e Redação – Etapa Municipal



2019 – JAN A 
ABRIL

29/01/2019 – A empresa MSC contábil, que presta serviços de 
contabilidade para Observatório comunicou formalmente que a 
partir de fevereiro/2019 haverá cobrança na prestação de serviços. 
Desde 2011 a empresa vem prestando serviços ao Observatório 
sem ônus.

05/02/2019 – Reunião com o novo secretário da Controladoria 
Geral do Municipio, Sr. Luiz Afonso – para apresentar o 
Observatório

06/02/2019 – Oficio do CMDR convidando Leão Maldonado, atual 
Vice Presidente para Assuntos de Controle Social para integrar a 
Camara Técnica de Comercialização, em função dos trabalhos 
desenvolvidos na Agricultura Familiar.



2019 – JAN A 
ABRIL

10/02/2019 – protocolamos na Receita Federal do Brasil – solicitação 
de doação de bens apreendidos, para realização de bazar – reforço de 
caixa do Observatório

01/03/2019 – visita realizada ao novo superintendente da 
Controladoria Geral da União – Daniel Silveira

08/03/2019 – reunião com produtores rurais da Agricultura Familiar na 
FETAGRI – com Leão Maldonado – orientações sobre o processo de 
compras por chamada publica – com objetivo de melhorar a 
participação destes na Chamada Publica 001/2019 – a realizar pela 
Prefeitura – para compra de gêneros alimentícios da merenda escolar.



2019 – JAN A 
ABRIL

07/03/2019 – reunião para debater sobre a participação deste 
Observatório na Campanha da Fraternidade 2019 – Fraternidade e 
Politicas Publicas – onde o trabalho do OSB é citado como exemplo 
de participação do cidadão, no acompanhamento dos gastos 
públicos.

13/03/2019  - Participamos hoje da abertura dos trabalhos para a 
Chamada Pública 001/2019,  porem a habilitação não foi concluída 
nesta data, tinha pelo menos 15 associações, numero superior ao 
esperado, em face do trabalho desenvolvido pelo observatório e 
CMDR

14/03/2019 – protocolamos oficio na SEMED e DICOM –
levantando questionamentos sobre metodologia para definição de 
preços de produtos para compras na Chamada Publica 001/2019  
inclusão de custos de transportes na formação de preços de 
compra e elaboração do Cronograma de entrega de produtos.



2019 – JAN A 
ABRIL

22/03/2019 – Reunião na sede do Observatório com o Assessor do 
Deputado Capitão Contar – Marcos Silva – solicitada por ele, convite para o 
Observatório, como representante da Sociedade Civil Organizada, integrar a 
Frente Parlamentar de Combate a Corrupção – uciane Costadele e 
Demontiê – foram indicados para participarem dos trabalhos.

28/03/2019 – CHAMADA PUBLICA  001/2019 -participamos da convocação 
realizada pela Prefeitura – sessão publica de continuidade, para habilitação 
de 08 associações para a entrega de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar.

08/04 a 10/04/2019 –voluntário Helio Sayama – participou de treinamento 
presencial em Florianopolis (SC) – OBRA TRANSPARENTE realizado pela 
entidade Transparencia Brasil – que bancou os custos de locomoção e 
hospedagem.



ELEIÇÕES – NOVA 
DIRETORIA – BIENIO 

2019-2021

No dia 31/05/2019, o Observatório realizou Assembleia Geral Ordinária para eleger nova 
diretoria, para o biênio 2019-21, que ficou assim composta:

• PRESIDENTE: PATRICIA PEREIRA CASTRO 

• Vice-Presidente para Assuntos Administrativo-Financeiros: 

• LUCELIA DA COSTA NOGUEIRA TASHIMA

• 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: 

• NIDIA MARIA NARDI CASTILHO MENDES 

• 2º Vice-Presidente Suplente: 

• DANIELLE CORREIA MACIEL RIGOTTI 

• CONSELHO FISCAL: 

• membro Titular OTAVIO JACQUES 

• Membro Titular: DANIEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA 

• Membro Titular: VALDINEIR CIRO DE SOUZA 

• Membro Suplente: MARIA ALVES GRANJEIRO GONÇALVES 

• Membro Suplente: RYAN CALDAS QUEVEDO





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.

• Em 2019 participamos do processo compras de gêneros alimentícios por 
Chamada Publica, desenvolvemos atividades de capacitação de Produtores 
Rurais para participarem deste processo. Tivemos uma elevação no numero 
de associações para 15, com 8 empresas habilitadas. No processo anterior 
tivemos apenas 5 associações. 

• Em 31/07/2019 – fizemos uma reunião com o Superintendente de Alimentação 
Escolar – na SUALE, para tratar sobre a assinatura de contratos com as 
associações habilitadas

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!” –23/08/2019 – Recebemos 192 trabalhos de 38 
escolas – próximas etapas: avaliação dos trabalhos pela 
comissão julgadora e premiação – previsão para inicio de 
dez/2019

Eixo de Educação Fiscal
▪ Programa do OSB – Semeando a 

Cidadania Fiscal 



• reunião na SEMED – 9 H  e na SED  15 H –
para apresentação e solicitação de divulgação 
nas escolas, do 11º concurso de desenho e 
redação da CGU

• 09/06/2019 - Visita realizada na Escola 
Municipal João Evangelista – por solicitação da 
diretora, para falar sobre o Concurso de 
Desenho e Redação.



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



FEIRÃO DO IMPOSTO
parceria – OSB X 

CONAJE 

• 04/05/2019 – definida a participação do Observatório no Feirão do Imposto 2019 –
Menos é Mais. Parceria Conselho de Jovens Empresários da ACICG – CJE, feirão do 
Imposto é coordenado no âmbito nacional pela   CONAJE (Confederação Nacional de 
Jovens Empresários) - sobre a temática do feirão do imposto 2019 - menos é mais: No 
ano de 2019 o Mote do Feirão do Imposto nos remete ao conceito em que Menos é 
Mais,  chegando a hora de elevar o projeto a um patamar de efetividade, sendo agente 
de mudanças e promotor junto à sociedade civil organizada de um novo modelo de 
arrecadação de impostos, entendemos que o atual cenário Nacional pede mudanças, 
tanto na maneira de arrecadar quanto em como arrecadar.  Para isso o empenho e 
união de todos se fazem necessários, o objetivo da campanha este ano é fomentar o 
apoio à REFORMA TRIBUTÁRIA, trazendo à população a oportunidade de expressar seu 
desejo de mudança e levar ao conhecimento de todos os benefícios de tal reforma. 

• 09/05/2019 – Lançamento do Feirão do Imposto em Campo Grande, palestra proferida 
por Hugo de Oliveira – na Associação Comercial de Campo Grande 

• 23/05/2019 – Entrevista na Radio H’ora, com radialista Arthur Mario – sobre o Feirão 
do Imposto – entrevistado: Hugo de Oliveira e Helio Sayama

• 25/05/2019 – Dia D do feirão do imposto – oferta de 10 mil litros de gasolina a R$ 2,50 
o litro (com dedução da carga tributária). Participaram, além de posto de gasolina, 
farmácias, curso de idiomas, loja de móveis. O Observatório social, através de 
voluntários, elaborou um folder com informações sobre a carga tributária,  auxiliando 
também na sua distribuição e esclarecimentos ao cidadão

.

Eixo de Educação Fiscal
▪ Programa do OSB – Semeando a 

Cidadania Fiscal











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

http://www.rededecontrolems.org.br/autoavaliacao/






PROJETO DE 
MONITORAMENTO 

DE OBRAS PUBLICAS
1ª Etapa

Com base em capacitação realizada pelo voluntário Helio Sayama, em 
abril/2019, foi apresentado e aprovado pelo Conselho Administrativo do 
Observatório o Projeto de Monitoramento de Obras Publicas. Em síntese, este 
projeto visa o desenvolvimento de atividades de controle social pelo cidadão, 
através de estimulo ao serviço voluntario.

A primeira etapa consiste em levantar e fazer uma analise situacional das obras 
de construção de creches, com recursos do FNDE – do Programa Proinfância. 
Através do Portal do Simec, localizamos 25 obras executadas pelo Municipio de 
Campo Grande, 14 já entregues e em funcionamento, 04 em execução e 07 
paralisadas. 

No mês de agosto/2019 realizamos cadastramento desta atividade no Portal 
Viva Voluntário do governo federal, obtivemos adesão de 17 voluntários, porem 
apenas 9 participaram efetivamente dos trabalhos.

Esta atividade também foi inserida no rol de atividades da Rede de Controle MS, 
e no dia 14/08/2019 realizamos a apresentação das atividades realizadas no 
evento da REDE MAIS BRASIL. 

No próximo quadrimestre apresentaremos o desenvolvimento da 2ª etapa 
deste projeto, que consiste em acompanhar as obras em execução, desenvolver 
gestões para destravar as obras paralisadas.

Eixo de Controle Social
▪ Programa do OSB – Qualidade na 

aplicação dos recursos públicos





Venha 
participar 
conosco.







SEMINARIO –
responsabilidade 
cidadã: O cidadão 

fiscalizando as 
contas publicas

No dia28/08/2019 tivemos a apresentação da Lucélia da Costa 
Nogueira Tashima, no seminário cujo tema foi: Responsabilidade 
cidadã: O cidadão Fiscalizando as contas públicas. A Lucélia, que 
também é coordenadora do curso de ciências contábeis na 
Universidade Católica Dom Bosco fez uma explanação sobre o papel 
do Observatório Social, discorreu também sobre os diversos 
mecanismos que o setor publico vem disponibilizando para que o 
cidadão efetue o acompanhamento da gestão publica, convidando os 
presentes para o trabalho voluntário.

Lucelia também participou de entrevistas em duas estações de radio 
FM local, falando sobre o evento e divulgando o Observatório.

No evento também fizemos integração com a palestrante Jessica 
Voigt, que trabalha na entidade parceira do OSB a Transparencia
Brasil –mesmo não tendo efetuado nenhum contato prévio, o 
material apresentado pelas duas palestrantes abordaram aspectos 
similares e complementares o que enriqueceu bastante o debate 
após a sua apresentação.

Eixo de Educação Fiscal
▪ Programa do OSB – Semeando a 

Cidadania Fiscal 







3º CONGRESSO 
Pacto Pelo Brasil

Durante o 3º Congresso Pacto Pelo Brasil a Srtª Patrícia P. Castro, atual
presidente do Observatório Social do Brasil – Campo Grande/MS e o Sr
Otávio Jacques, atual presidente do Conselho Fiscal do Observatório
Social do Brasil – Campo Grande/MS tiveram a oportunidade de
participar do 10º Enos e do 3º Congresso Pacto pelo Brasil.

No , houve o compartilhamento de boas práticas,
aperfeiçoamento da metodologia e discussão de estratégias para
expansão do Sistema OSB e do impacto social. Aconteceu antes do
Congresso Pacto pelo Brasil.

E, no decorrer do 3º Congresso discutiu-se sobre:

, com foco em transparência e eficiência da gestão pública
o evento realizará intercâmbio internacional de prefeituras em parceria
com a agência CIFAL e o programa de cidades da ONU.

, políticas de compliance, casos de sucesso em empresas e
órgãos públicos e ações coletivas para o Plano Nacional de Integridade.

, centralização de Apps cívicos e soluções tecnológicas a Serviço
da Eficiência da Gestão Pública, da Transparência e do Controle Social.













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 – 2ª 

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




