
SEJA BEM-VINDO! 



Prestação de Contas 1Q 2022 
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - CACHOEIRINHA/RS 



COMO FUNCIONA UM OBSERVATÓRIO SOCIAL? 

 Atua de forma preventiva e proativa; 

 Antes que os recursos sejam gastos; 

 Conforme padrão estabelecido pelo OSB; 

 A construção de Indicadores da Gestão Pública; 

 Prestação de contas do seu trabalho à sociedade; 

 Demonstrar a importância social e econômica da educação fiscal; 

 A inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios; 



INFORMAÇÕES DO OBSERVATÓRIO  

SOCIAL DE CACHOEIRINHA 

OSBC 

• Fundado em 28 de Novembro de 2016 

OSBC 
• Começou atuar em 23 de Dezembro de 2016 

OSBC 
• Prospectando Mantenedores e Apoiadores 

OSBC 
• Parceria de voluntariado – FACULDADE CESUCA  

OSBC 
• Site do Observatório Social em Funcionamento 

OSBC 
• Treinamentos e Palestras de Educação Fiscal 

OSBC 
• Força-Tarefa Cidadã 



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
LEI COMPLEMENTAR no 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

 Da transparência da Gestão Fiscal 

 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

 Art. 48A ... 

 I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução 

da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes 

ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física 

ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado; 



LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LAI) 

LEI 12.527 DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

 Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida.  

 § 1o  Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 

requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.  

 §2o  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa 

de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais 

na internet.  

 §3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 

da solicitação de informações de interesse público. 



REDE OSB 
✓ A rede OSB está presente em mais de 150 

cidades, em 17 estados brasileiros; 

✓ Cerca de 3.500 voluntários; 

✓ Estima-se que entre 2013 e 2019, com a 

contribuição desses voluntários, houve uma 

economia superior a R$ 4 bilhões para os 

cofres municipais. E a cada ano milhões do 

dinheiro público deixam de ser desviados 

ou desperdiçados nos municípios onde o 

OSB está presente. 

 

✓ O mais importante não são os números! É a 

nova cultura que está se formando: da 

participação do cidadão de olho no dinheiro 

público. 

A primeira sede do OSB em 

Maringá/PR – 2008 

Sede do Estado do Paraná: 

Curitiba 



Mantenedores 



APOIADORES 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Gestão 2021-2022 

 Conselho de Administração: 

• Presidente: Vanessa Casagrande 

• Vice-Presidente para assuntos administrativo: Vilson Luiz Gomes Correa 

• Vice-Presidente para assuntos financeiros: Jairo Vinicios Lima de Matos 

• Diretoria:  

• Jaqueline Wichineski Santos – Diretora Jurídica 

• Gustavo das Neves – Diretor de Comunicação 

• Corpo Administrativo  

• Suzete Grossmann Pinto – Voluntária 

• Litiane Dalla Costa Bruno- Coordenadora 

 Conselho Fiscal: 

• Michele Correa Modelski 

 Conselho Consultivo: 

• Celso Leite da Silva 



Ações 1Q 2022Resumo 
1. Organização   de atividades para nova  Coordenadora  

2. Captação de Novos Voluntários; 

3. Monitoramento obras do cicloviário; 

4. Aproximação e apresentação da OSB Cachoeirinha  com novo Prefeito interino; 

5. Monitoramento de licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eleição nova Diretoria: 



Ofícios Protocolados e histórico de retornos 
1. Ofício 01.22 Setor de Compras e Licitações: Pedido de documentos referente a 

Licitação PE 343.2021 Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de implantação, operação e manutenção de equipamento de fiscalização 
eletrônica de trânsito, com função de leitura automática de placas (OCR), por 12 
meses. 

 

2. Ofício 02.22 Gabinete do Prefeito-Pedido de documentos referente a Licitação PE 
343.2021 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
implantação, operação e manutenção de equipamento de fiscalização eletrônica 
de trânsito, com função de leitura automática de placas (OCR), por 12 meses. 

3. Oficio 03.22- Presidente da Câmara de vereadores- Prefeito-Pedido de 
documentos referente a Licitação PE 343.2021 Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de 
equipamento de fiscalização eletrônica de trânsito, com função de leitura 
automática de placas (OCR), por 12 meses. 

5-     Ofício 04.22 – Gabinete do prefeito- Pedido de informações– LAI (12.527/2011)-        
Contrato 007.22 Pregão Eletrônico 343.22 

 



Ofícios Protocolados e histórico de retornos 
1. Ofício 05.22 – Setor de compras e licitações- Esclarecimentos sobre contratação de empresa 

para prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de equipamento de 

fiscalização eletrônica de trânsito, com função de leitura automática de placas (OCR), por 12 

meses- Respondido e esclarecido dentro do prazo previsto; 

2. Ofício 06.22- Setor de compras e Licitações - Objeto: Esclarecimentos sobre contratação de 

empresa especializada na implantação do sistema Cicloviario no Município de Cachoeirinha, 

com fornecimento de materiais e mão de obra.- Respondido dentro do prazo, com a 

informação de que devemos enviar a solicitação para secretaria gestora do contrato 

3. Ofício 07.22- Secretaria de segurança e mobilidade- Objeto: Esclarecimentos sobre 

contratação de empresa especializada na implantação do sistema Cicloviario no Município de 

Cachoeirinha, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

4. Ofício 08.22-Secretaria Municipal de planejamento e captação de recursos- Objeto: 

Esclarecimentos sobre contratação de empresa especializada na implantação do sistema 

Cicloviário no Município de Cachoeirinha, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

 

 



Ofícios Protocolados e histórico de retornos 
1. Ofício 09.22- Apresentação da OSB Cachoeirinha/RS ao novo Prefeito Cristian Wasem 



OBJETIVOS E PRIORIDADES PARA DEMAIS 

QUADRIMESTRES DE 2021-2022 
1. AUMENTAR o número de MANTENEDORES. 

2. AUMENTAR o número de VOLUNTÁRIOS. 

3. Parceria com SEBRAE para incentivo aos negocios locais de participação das Licitações. 

4. Workshop da nova Lei de Licitações para a população e agentes públicos. 

5. Parceria com escolas de graduação para busca de voluntários para auxílio nas atividades do 

Observantório. 

6. Monitoramento licitações e contratos municipais; 

 



MUITO OBRIGADO! 
 

 

 

 
 

Av. Flores da Cunha, 1320/Sala 308 (ACC) 

Centro 

cachoeirinha@osbrasil.org.br 

Vanessa Casagrande 
Diretor-Presidente e Mantenedor 

Observatório Social do Brasil – 

Cachoeirinha / RS 

Indignar-se é importante. 
Atitude é fundamental. 


