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Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand

Fundado em 2011, o Observatório Social de Assis Chateaubriand vem

atuando a fim de Contribuir com uma gestão pública eficiente e

transparente.

O Observatório é formado por voluntários, sem filiação

POLÍTICA/PARTIDÁRIA, sem vínculo com o poder público municipal,

que doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade mais

ética e melhor para todos.



Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand

Fazemos parte do Sistema OSB, atuando de forma padronizada com

mais de 150 Observatórios por todo o país.

No Paraná são 32 Observatórios Sociais 

atuando em prol da aplicação correta 

dos recursos públicos.



Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand

É mantido, graças a colaboração de empresários, instituições e pessoas

físicas que acreditam que é possível transformar nossa cidade através

do controle social. O Observatório não recebe recursos públicos,

mantendo assim sua independência dos órgãos observados.

A atuação do OSB – Assis Chateaubriand, é estabelecida segundo as

metodologias, normativas e orientações do Sistema OSB, sempre

pautando-se na legalidade e nas possibilidades de cada Observatório.



Diretoria 2019-2020

Presidente – Hádan Lucas Valeriano de Oliveira

Tesoureira – Carla Caroline Pego de Morais

Jurídico – João José Meneses Bulhões e Ferro

José Roberto Sozza Júnior

Conselho Fiscal:

Luís Alberto Grohe
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João José Meneses Bulhões e Ferro



O principal objetivo ao monitorar as

licitações é agir preventivamente antes

que o problema aconteça, de forma a

indicar ao gestor os problemas

encontrados, evitando assim

sobrepreços, aquisições de má qualidade

ou desnecessárias, entre outros.

Licitações





Juntas as dispensas 
de licitação 

somaram mais de 6 
milhões de reais.

Fonte: PIT/TCE-PR



As empresas locais licitaram com a prefeitura municipal de Assis 
Chateaubriand mais de 5 milhões de reais, no entanto as empresas de outras 

cidades licitaram mais de 13 milhões de reais.



Também é necessário destacar que a prefeitura não concluiu várias licitações, e que

outras ainda não estavam lançadas junto ao portal da transparência do Município, até a

data da organização deste relatório 25/01/2020. Sendo assim, existe a possibilidade

do valor licitado ser maior do que o valor aqui apresentado.

Ano Valor licitado

2019 R$ 20.139.730,23

2020 R$ 5.725.866,44

Nota-se quem em 2020 a quantia

licitada para empresas locais diminuiu

consideravelmente, com relação ao

ano de 2019. Contudo é preciso

analisar que em 2020 várias licitações

não foram realizadas devido a

pandemia da COVID-19.



Apontamentos 
realizados pelo 
Observatório



Ofícios encaminhados

➢ Recomendando revisão de um item contendo um aparelho televisor que não é mais

produzido;

➢ Encaminhamento para a Câmara sobre a falta de resposta do município sobre os

problemas verificados nas escolas e CMEIs apontados em visitas realizadas pelo

Observatório em 2019.

➢ Encaminhamento para a Câmara sobre o estudo com gastos com publicidade do

poder executivo.



Ofícios encaminhados

➢ Encaminhamento ao Ministério Público do Paraná, sobre os problemas verificados

nas escolas e CMEIs apontados em visitas realizadas pelo Observatório em 2019.

➢ Encaminhamento ao Ministério Público do Paraná sobre o estudo referente a gastos

com publicidade pelo poder executivo.

➢ Ofício encaminhado ao Poder executivo, solicitando revisão no projeto de Lei

018/2020 sobre aumento salarial de alguns servidores.



Requerimentos encaminhados

➢ Solicitando informações sobre os gastos da secretaria de Educação com relação a

distribuição de alimentos durante a pandemia da COVID-19; (respondido pelo

município)

➢ Solicitando informações sobre os gastos da secretaria de Assistência Social com

distribuição de cestas básicas e outros insumos para combate a COVID-

19; (respondido pelo município)

➢ Pedido de acesso à informação sobre gastos com publicidade; (ainda não

respondido)

➢ Solicitação de informação sobre empenhos referente a materiais de construção;

(ainda não respondido)



Requerimentos encaminhados

➢ Questionamento sobre a motivação do pregão 088/2020 ser realizado

presencialmente, ao invés de eletronicamente como os demais

pregões; (respondido pelo município)

➢ Impugnação ao pregão 095/2020 devido a problemas com a descrição de alguns

itens, e pelo fato de alguns itens estarem duplicados com valores divergentes;

(após os apontamentos do observatório, o município procedeu a alteração do edital, e 

incluiu mais itens, e ainda assim o valor total do edital diminuiu em mais de 25 mil 

reais)

➢ Pedido de alteração do pregão 052/2020 devido a problemas na digitação dos

valores dos itens. (alterado pelo município)



Em 2020 o Observatório
contribuiu diretamente para a
economia de mais de 176 mil
reais aos cofres públicos.

Mas o trabalho do Observatório vai muito mais além do que a quantia 

acima. O Observatório cobra mais transparência, mais eficiência e estimula 

o controle social.



GASTOS COM 
PUBLICIDADE

Foram gastos R$ 271. 406, 21 

com publicidade em 2020.

Os gastos do mês de dezembro com 

publicidade representam pouco mais de 

71% do valor do ano todo.



Foram realizadas 4 avaliações sobre o nível de

transparência das contratações emergenciais

para enfrentamento a COVID-19.

Transparência sobre as 
contratações emergenciais 

para enfrentamento a 
COVID-19

Na primeira avaliação o município obteve

17,72 pontos e na última avaliação

realizada no dia 29/09 obteve 82,28

pontos.

A metodologia utilizada foi da Transparência

Internacional-Brasil, e permitiu que a sociedade

precionasse para que a transparência fosse

ampliada e não sofresse regressos.



EVENTOS



Congresso Pacto pelo Brasil

Giovane Saavedra
Presidente do I. ARC

Wagner de Campos Rosário
Ministro da CGU

Belonice Sotoriva
Presidente do Sistema OSB

Foram 28 dias de Congresso Pacto pelo Brasil e V Integra Across America, com 
cerca de 3,5 mil horas de transmissão ao vivo de palestras sobre integridade, 

compliance, combate a corrupção, transparência, licitações, entre outros. 



11° ENOS 
Encontro Nacional dos 
Observatórios Sociais

Nossa Coordenadora Cristina 
Gomes, participou como 

mediadora no Painel Lei de 
Acesso à informação –

Transparência Ativa e Passiva, no 
11° Encontro Nacional dos 

Observatórios Sociais, com os 
especialistas Joana Marchezini e 

Fabiano Angélico.  





A campanha foi realizada em 
parceria com a OAB Subseção 
Assis Chateaubriand, com o 

objetivo de levar até o eleitor a 
mensagem do Voto 

Consciente!





Debate com os 
candidatos a prefeito



39 reuniões de 
organização.

2 dias de testes de 
áudio, imagem.

Que resultaram num 
evento memorável, 
que entrou para a 
história da cidade.









Graças a seriedade com que o debate foi organizado e promovido pelo 

Observatório e OAB, a transmissão do evento foi sucesso de público, chegando a 

contar com mais de 1.600 pessoas acompanhando simultaneamente e tendo mais 

de 26 mil visualizações até a data deste relatório. 

Nossos agradecimentos a OAB Subsessão Assis Chateaubriand, pela parceria nesta 

campanha!



PRODUÇÃO 
LEGISLATIVA



Vereador Requerimentos Indicações

Aguinaldo Romanini 1 0

Antonio Mori 3 1

Dirceu Vieira 8 5

Edivaldo Cesar 2 1

Francisco do Nascimento 1 0

Lucia M. Couto 1 7

Luis Donizete 3 1

Marcos Antônio 3 0

Mauro Adriano 2 0

Odilo Denig 0 3

Osmar Rinki 3 4

Regina Maura 1 4

Vera Lucia 1 1

Entre Setembro e 

Dezembro não foram 

votados projetos de 

autoria do legislativo.

Foram 8 projetos de 

autoria do Poder 

Executivo.





Para acessar a lista completa com os requerimentos e indicações 

realizadas clique aqui

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/indicacoes-e-requerimentos-

setembro-dezembro-2020/

Para acessar a lista completa com os projetos de lei aprovados no período  

clique aqui

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/projetos-de-lei-aprovados-3-

quadrimestre-2020/

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/indicacoes-e-requerimentos-setembro-dezembro-2020/
https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/projetos-de-lei-aprovados-3-quadrimestre-2020/


DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte: Portal transparência Câmara municipal



MANTENEDORES

Nossas atividades são

possíveis graças à parceria de

alguns empresários,

instituições e pessoas que

contribuem financeiramente

para que o Observatório

continue com o seu trabalho.



Nossos sinceros agradecimentos, a cada um que contribui financeira e 

institucionalmente com nosso trabalho.



Seja você também um MANTENEDOR do Observatório e ajude a 

continuar e expandir as atividades realizadas pelo Observatório. 

Qualquer valor é bem vindo. 

Para ajudar entre em contato 

com o Observatório!



Seja um VOLUNTÁRIO

Se você gostaria de contribuir para uma Assis 
Chateaubriand melhor, faça parte do Observatório 

Social!

Estudantes, aposentados, engenheiros, arquitetos, 
advogados, professores, donas de casa, 

empresários, contadores, dentistas... 

Qualquer pessoa pode fazer parte da 
transformação. A mudança não acontece do sofá, 

venha ser a mudança que você quer ver!



FALE CONOSCO

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

(44) 9 9897-5036

@OSAssisChateaubriand

@osbassischateaubriand

No momento estamos atendendo somente com horários marcados para evitar aglomerações. 
Fique à vontade para nos contatar pelas mídias sociais, e-mail ou WhatsApp.



OBRIGADO!

Indignar-se é importante, ATITUDE É FUNDAMENTAL!

OBSERVATÓRIO SOCIAL, O CAMINHO DO BEM!


