
OBSERVATÓRIO QUADRIMESTRAL 

OSB BRUSQUE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro – Dezembro/2019



DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS
SETEMBRO

SALDO AGOSTO 2019 R$: 11.540,74

RECEITA SETEMBRO 2019 R$: 10.585,00

DESPESAS SETEMBRO 2019 R$: 10.935,46

SALDO FINAL CONTA CORRENTE R$: 11.190,28

OUTUBRO

SALDO SETEMBRO 2019 R$: 11.190,28

RECEITA OUTUBRO 2019 R$: 10.535,00

DESPESAS OUTUBRO 2019 R$: 10.830,35

SALDO FINAL CONTA CORRENTE R$: 10.894,93

NOVEMBRO

SALDO OUTUBRO 2019 R$: 10.894,93

RECEITA NOVEMBRO 2019 R$: 8.635,00

DESPESAS NOVEMBRO 2019 R$: 9.313,26

SALDO FINAL CONTA CORRENTE R$: 10.216,67

DEZEMBRO

SALDO NOVEMBRO 2019 R$: 10.216,67

RECEITA DEZEMBRO 2019 R$: 10.185,00

DESPESAS DEZEMBRO 2019 R$: 9.850,01

SALDO FINAL CONTA CORRENTE R$: 10.551,66

NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 FOI REALIZADO UM

RESGATE DA APLICAÇÃO NO VALOR DE R$: 5.000,00 E UM

SAQUE COM CHEQUE NO VALOR DE R$: 500,00 PARA

DISPONIBILIDADE NO CAIXA DO OSB.

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 20/02/2020:

SALDO INVESTIMENTOS: R$ 15.681,72

SALDO EM CONTA CORRENTE: R$ 4.658,04

EM CAIXA: R$ 145,70

TOTAL: R$ 20.485,46



• Reunião da Diretoria e Conselho de Administração: apresentação do relatório de atividades de

janeiro a agosto/2019, planejamento, demonstrações financeiras.

• Reunião mensal de equipe: 4 reuniões.

• Reunião voluntários: voluntários na área de direito; voluntários para execução de pesquisa

sobre o grau de satisfação dos serviços de saúde oferecidos pela Prefeitura Municipal de

Brusque (PMB)

• Reunião com o Serviço de Orientação e Atendimento ao Estudante (SOAE) da Unifebe:

definição do trabalho a ser desenvolvido pelos alunos voluntários.

• Reunião com os alunos voluntários da UNIFEBE para apresentação do OSB Brusque e das

pesquisas a serem desenvolvidas: no total 56 alunos divididos em grupos desenvolveram as

pesquisas, que foram apresentadas no ENPEX (Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão) da

UNIFEBE.

• Reunião com profissionais para revisão e nova proposta da cartilha do Programa Observador

Social Mirim (OSMirim).

• Reunião - Receita Federal: sobre captação de recursos.

ATIVIDADES INTERNAS/INSTITUCIONAIS



• Contratação de estagiária em Jornalismo.

• Atualização do site do OSB Brusque e maior uso das redes sociais.

• Participação na Campanha de financiamento coletivo Doa Brasil: de 25 de novembro de 2019 a 6 de

janeiro de 2020.

• Lançamento do programa Era uma vez, uma semente do bem.

• OSB Brusque foi contemplado com recursos oriundos de penas pecuniárias para a compra de novos

computadores.



• PROGRAMA OBSERVADOR SOCIAL MIRIM (OSMirim):

• No quadrimestre foram beneficiados 524 alunos de 22 turmas em 12 escolas dos municípios de Brusque, Guabiruba

e Botuverá.

• Ação nas escolas referente à semana ODS na Prática.

• PROGRAMA OAB VAI À ESCOLA COM O OBSERVATÓRIO SOCIAL – um bate papo cidadão:

• 4 aplicações do programa no último quadrimestre.

• Reunião com a OAB subseção de Brusque: 1 ano do programa, definição da logo, planejamento para 2020.

• Confraternização de encerramento de 2019 e de 1 ano do programa.

• PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS:

• 14 obras monitoradas e 04 câmeras instaladas.

PROJETOS E PROGRAMAS



• PROGRAMA ERA UMA VEZ, UMA SEMENTE DO BEM:

• Reunião com o contador de histórias Emiliano para definição das histórias do programa.

• Envio de Ofícios sobre Programa "Era uma vez, uma semente do bem“ para solicitação de autorização de

aplicação do programa para a Secretaria Municipal de Educação de Brusque, Secretaria Municipal de

Educação de Guabiruba e GERED (Gerência de Educação do Estado de Santa Catarina).

• Lançamento do programa, em outubro, no Shopping Gracher.

• Aplicação do programa em 3 escolas: totalizando 497 alunos.

• PROGRAMA ESCOLA MONITORA (ESMonitora):

• visita às escolas e acompanhamento do programa.

• MONITORAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES:

• Reunião Corpo de Bombeiros: definição de necessidade de confecção de edital de licitação.

• Reunião Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica: necessidade de manifestação técnica

(Edital de compra de Lâmpadas de Led).

• Impugnação ao Edital de Tomada de Preços 007/2019.



• MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

DAS UBS SEGUNDO OS USUÁRIOS (BRUSQUE):

• Realização de pesquisa em 19 UBS de Brusque.

• Intensificação da divulgação de dados e análises socioeconômicas da região.



REUNIÕES
• Comitê ODS Brusque (2);

• OAB (1);

• Controladoria Geral do Município (2);

• Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal - PEDEM – do Programa Cidade Empreendedora

promovido pelo SEBRAE (2);

• Procuradoria Geral de Contas.

• ACIBr: reunião nova Presidente (1).

• ONG Anjos do Peito (1).



EVENTOS/ CAPACITAÇÕES
• Cerimônia de definição dos beneficiários dos recursos provenientes de penas pecuniárias: o OSB Brusque foi escolhido

como beneficiário e utilizará o recurso para a compra de novos computadores.

• Presença na audiência pública referente Lei Orçamentária Anua (LOA) de 2020.

• Jantar de posse da nova diretoria da ACIBr.

• Palestra Faculdade Senac: para alunos do curso de qualificação profissional de Assistente Administrativo.

• Encontro Estadual dos Observatórios Sociais do RJ: palestra do Diretor Executivo do OSB Brusque.

• 10º ECOS – ENCONTRO CATARINENSE DOS OBSERVATÓRIOS SOCIAIS: apresentação de case (alunos voluntários

UNIFEBE).

• XII MICTI - IFC/Brusque: evento de iniciação científica promovido pela Instituto Federal Catarinense (IFC): OSB Brusque

participou com estande e os 2 dias do evento movimentaram cerca de 1500 pessoas.

• Entrevista Rádio Diplomata (2).

• Almoço de Ideias ACIBr.



• Desmitificando a Captação de Recursos/FACISC-Florianópolis. 

• Visita a EEB Feliciano Pires - Mostra de trabalhos sobre Direitos Humanos e Cidadania Evento.

• Palestra sobre parcerias entre a sociedade civil e a controladoria municipal - o caso de Brusque: ministrada pelo Diretor

Executivo do OSB Brusque em evento na UDESC/Florianópolis para os controladores públicos do Estado de SC.

• Evento: Temas polêmicos sobre a reforma tributária – como ficará o ICMS, o ISS, o IBS e os tributos federais? Realizado

pela AMPE e FAMPESC.



REDES SOCIAIS E ENGAJAMENTO

• No último quadrimestre de 2019 foram registradas 33 (trinte e três) citações nas principais mídias locais (rádios, mídia impressa, mídia 

virtual), sendo elas: Rádio Cidade, Rádio Diplomata, Rádio Araguaia, Jornal Município, Portal da Cidade.Todas as reportagens e citações 

foram positivas sobre a atuação do OSB Brusque

• No site, foram 33 (trinta e três) notas e matérias publicadas de setembro a dezembro de 2019.

• Nas redes sociais houve um aumento de seguidores. No Instagram foram mais de 100 (cem) seguidores adquiridos e no Facebook mais de

80.

• Nesse período pode-se estabelecer um balanço geral do público alvo das redes sociais do OSB Brusque:

- 41% da faixa etária do Instagram tem de 23 a 34 anos de idade; 29% tem de 35 a 44; 13% tem de 18 a

24, 11% tem 45 a 54 e os demais tem 55 a 65 anos.

- 51% do público das redes sociais são mulheres enquanto 49% são homens.

- A maioria dos seguidores das redes sociais são de Brusque (65%), seguida por Guabiruba (4%),

Blumenau (4%), Florianópolis (2%) e Itajaí (1%).

• Os stories continuam sendo o melhor jeito de chamar atenção dos seguidores para as matérias do site. Para isso são feitas artes

chamativas ou interativas para atraí-los a acessar o site.



PRESENÇA NAS MÍDIAS:





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



PERSPECTIVAS 2020
1. Ampliar a participação do OSB Brusque nos processos de compra, participando ativamente de todas as fases.

2. Consolidar os atuais programas de Educação Fiscal e Cidadania; buscar o auto-financiamento dos programas 

desenvolvidos pelo OSB Brusque

3. Intensificar a captação de recursos: novos apoiadores/mantenedores.

4. Intensificar a presença na mídia/divulgação das ações.

5. Contratar mais consultores (engenharia).

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

7. Lei de Iniciativa Popular; Lei de Integridade Municipal.

8. Eleições 2020: carta aos candidatos, ações de conscientização sobre voto consciente, redes sociais,  etc.

9. Organizar e promover eventos em áreas competentes ao OSB Brusque




