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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Em 2019, o OSBq aumentou sua equipe:

• Contratação de 2 estagiários: Contrato e Licitações e Área Administrativa.

• Contratação de uma Consultora em Gestão.

• Alteração de contratos: Estagiário em Monitoramento de Obras (antes era CLT)                                                 

e Educador Fiscal (era estagiário e passou a ser MEI). 

Atualmente a equipe é formada, além do Diretor Executivo e Conselho, por:

• Consultora Pedagógica

• Educador Fiscal

• Consultor em Contratos e Licitações

• Estagiário em Contrato e Licitações

• Consultora em Gestão

• Estagiária em Administração

• Estagiário em Monitoramento de Obras Públicas

EQUIPE OSBq



• Reunião Conselho de Administração.

• Eleição de novo Presidente e nova Diretoria.

• Evento de comemoração dos 8 anos do OSBq, com formalização da parceria com a AMMVI.

• Contrato Tartatuga Gigante: nova identidade visual (OSBq) , treinamento para o uso de mídias sociais.

• Elaboração e lançamento do novo site: www.osbrusque.org.

• Reuniões mensais: Equipe OSBq.

• Maior visibilidade/participação Movimento ODS/Santa Catarina.

• Início (re) elaboração do planejamento estratégico.

• Parceria ESAG/UDESC: Prêmio Boas Práticas 2020.

• Representante OS Santa Catarina.

• Levantamento atualizado das empresas de Brusque (lucro real): visando a captação de recursos.

• Envio de 43 ofícios.

ATIVIDADES INTERNAS INSTITUCIONAIS

http://www.osbrusque.org/


• PROGRAMA OBSERVADOR SOCIAL MIRIM (OSMirim):

• Até agosto de 2019: beneficiados 1348 alunos de 63 turmas em 38 escolas dos municípios de Brusque, Guabiruba e

Botuverá.

• Capacitações:

• Ação de sensibilização: município de Morro da Fumaça: apoio da Secretaria Municipal de Educação e

presença de 50 professores da rede pública de ensino.

• AMMVI (Blumenau): treinamento de Educadores Fiscais das cidades de Apiúna, Ascurra, Gaspar e Rodeio: 11

educadores capacitados.

• Capacitação em Pomerode (AMMVI) para 5 professores aposentados da rede municipal de ensino e

integrantes do OS.

• Via Skype: OS de Erechim, OS de Porto Alegre (RS), OS Indaial, OS Jaraguá do Sul e OS Sete Lagoas (MG)..

• Visita do OS de Joinville para conhecer mais sobre, receber capacitação e acompanhar um dia de aplicação em

escola.

• Aplicação para alunos especiais do Ensino Médio da EEB Professor João Boos de Guabiruba, na Semana Nacional

da Inclusão.

• Inscrição Prêmio Org.Impact (EUA) e Febrafite.

• Inscrição concurso Fundação Banco do Brasil.

PROJETOS E PROGRAMAS



• PROGRAMA OAB VAI À ESCOLA COM O OSBq:

• Desde seu lançamento em outubro de 2018, foram realizados 9 edições do programa: 3 edições em 2018.

• Expansão da aplicação do programa para alunos da EJA (Escola de Jovens e Adultos).

• PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS:

• 14 obras monitoradas e 05 câmeras instaladas.

• Confecção de material de monitoramento.

• Entrega do Relatório de Monitoramento da obra de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guarani e

reunião com Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Departamento Geral de Infraestrutura (DGI).

• Reunião com a SMS: início no monitoramento de obras.



• PROGRAMA ESCOLA MONITORA (ESMonitora):

• Lançamento do programa, inicialmente, com foco na merenda escolar das escolas da rede

municipal de Brusque.

• Elaboração do programa visando a captação de recursos.

• Capacitação de Diretores(as).

• Reunião Secretaria Municipal de Educação (SME).

• Início da entrega dos Calendários da Merenda Escolar nas escolas.

• Envio do programa ao gabinete do Deputado Coronel Armando, que visitou o OSBq e entrega do

Calendário da Merenda Escolar ao ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes Neto (II Fórum

da Transparência e Gestão Compartilhada).

• Apresentação do totem do ESMonitora no evento 3º Congresso Pacto Pelo Brasil (Curitiba).

• Divulgação do ESMonitora na mídia: matéria no jornal “O Município”.

• Acompanhamento da licitação de hortifrutigranjeiros para merenda escolar.



• MONITORAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES:

• Reunião com Prefeito de Brusque e equipe: entrega de documento com 58 páginas com sugestões de

como melhorar os certames. Parceria com a Prefeitura Municipal de Brusque (PMB) - matéria no jornal

“O Município”.

• Entrega do relatório da CELESC – a pedido do OS/SC. Análise técnica de licitação e contrato.

• Entrega de Memorando de Cláusulas Técnicas para licitações de obras de Brusque.

• Relatório Técnico de 5 Licitações e 5 Contratos para o OS-SC - Direcionado a apresentação do COFEM.

• Programa Cidade Empreendedora (SEBRAE): comprado pela PMB e no qual o OSBq solicitou reunião

com o responsável. Formação de parceria na área de compras públicas.

• Realização de palestras e bate-papos: CEAB (Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de

Brusque), Instituto de Arquitetos do Brasil, turmas de Administração da UNIFEBE.

• Atendimento a empresas interessadas em participar de licitações.

• Secretaria de Governo e Gestão Estratégica da PMB: parceria para elaboração de editais.



• PROJETO PEQUENO CIDADÃO: aplicado A 1ª. edição piloto em 2018 no Sesi Escola e em abril de

2019 foi aplicado em 2 turmas do Nível II (Educação Infantil) do Colégio Cônsul Carlos Renaux (50

alunos).

• PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: em parceria com o contador de histórias Emiliano.

• IDEIAS: outdoor/anúncio em painel de led sobre a presença do Observatório Social em Brusque,

selo anticorrupção, investimento em capacitações nas áreas de atuação dos diferentes

programas – OSBq Educação.

• Almoço de Ideias ACIBr (novembro/2019).

PROJETOS/PROGRAMAS EM ELABORAÇÃO



REUNIÕES
Até agosto de 2019, o OSBq solicitou e participou de reuniões com os mais diferentes agentes públicos e

privados:

• Prefeito de Brusque e equipe (2), Diretor de Governo e Gestão Estratégica (3), Secretaria Municipal de Saúde

(2), Secretaria Municipal de Educação (1), DGI/Secretaria de Obras (2) , Controladoria do Município de

Brusque (1):

• Ministério Público de Contas/Florianópolis (1).

• OS/SC (3), sendo 1 online com a equipe de Educação Fiscal.

• SINDIMESTRE (1).

• CDL (1).

• Comitê ODS de Brusque (1).

• Participação em 2 Reuniões Diretoria da ACIBr.



EVENTOS/ CAPACITAÇÕES/CLIPPING
• Aniversário 50 anos CDL.

• Lançamento da revista “O Atirador” (Tiro de Guerra/Brusque): recebimento do certificado por serviços prestados ao

Exército Brasileiro.

• Feirão do Imposto: bate-papos UNIASSELVI, UNIFEBE, IFC e ações no Shopping Gracher e River Mall.

• Seminário de Avaliação de Impacto Social de Projetos/AMFRI/Itajaí.

• Fórum Brasil ODS 2019/Florianópolis.

• Lançamento do Programa Cidade Empreendedora/Brusque.

• II Fórum da Transparência e Gestão Compartilhada/Brusque.

• 1º Encontro sobre desenvolvimento sustentável do Médio Vale/ACID/Indaial.

• V Congresso Nacional de Licitações e Contratos OAB/SC.

• Curso de Oratória com o Palavra-Expressa com o Profº Deschamps (UNIFEBE).

• Em 2019 (até agosto) foram registrados mais de 40 citações e/ou matérias envolvendo o OSBq (mídia impressa, virtual,

rádios).



CLIPPING E REGISTROS







ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO

1. Apoio financeiro ao OS-SC – Proposta de R$ 200,00 por mês.

2. Acesso a recursos do FIA (Fundo da Infância e Juventude) para atividades de 

Educação Cidadã – Contador de História.



Desenvolver  a cultura de 

participação cidadã

PROPÓSITO: “Desenvolver a cultura da participação cidadã no controle da gestão  pública para o alcance da  

excelência nos gastos e investimentos em Brusque e Guabiruba” 

Ampliar a participação da micro e pequena 

empresa nas compras públicas

Melhorar o processo de 

comunicação com a sociedade

Consolidar parcerias e 

fontes de 

financiamento

Desenvolver a 

gestão executiva 

proativa

Promover a 

excelência da gestão 

do conhecimento

Promover a 

excelência na gestão 

dos voluntários

Exponenciar o volume de 

recursos  monitorados

Consolidar  a imagem  e fortalecer 

o OSB-BQ

Excelência operacional

Comunicação e Resultados 

Pessoas Sustentabilidade

Desenvolver tecnologia de 

gestão e informação para 

exponenciar o propósito

Tecnologia

VISÃO: “Consolidar-se como referência nacional em controle dos gastos e 

investimentos públicos, formação da cultura cidadã e promoção da transparência”

Estimular a população a acessar as 

informações do Executivo e 

Legislativo

Contribuir para melhoria da 

transparência e disponibilidade de 

dados das contas Públicas

Fomentar a educação cidadã com 

jovens, nas escolas, nas universidades 

e organizações da sociedade civil

Implementar uma estrutura de 

governança e compliance

Garantir segurança técnica e 

jurídica para as ações de 

monitoramento do OSB-BQ

Estimular e reconhecer boas 

práticas de gestão pública

Compartilhar boas 

práticas para o OSB

MAPA ESTRATÉGICO OS-BRUSQUE



AÇÕES FUTURAS

1. ampliar a participação do osb-bq nos processos de compra, participando 

ativamente de todas as fases

2. Consolidar os atuais programas de educação para a cidadania e educação 

fiscal.

3. Buscar o auto-financiamento dos programas desenvolvidos pelo OSBq.

4. Contratar mais consultores (comunicação e engenharia).

5. Criar um programa de voluntários participativos (comunidade e universidades)

6. Lei de Iniciativa Popular.




