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 Atendendo ao princípio da Transparência, o Observatório Social de Brusque (OSB
Brusque) elaborou, além dos relatórios quadrimestrais, o presente Balanço Social,
concernente ao exercício de 2019. O balanço social é um instrumento de prestação de
contas à sociedade, das atividades realizadas durante o ano anterior à sua publicação;
e, nesse intento, apresenta informações institucionais das ações desenvolvidas, bem
como de seus resultados, contendo também relatórios financeiros dos recursos da
própria entidade.  O OSB Brusque é mantido por entidades de classe, empresas e
pessoas físicas, e tem como principal objetivo monitorar o gasto público das cidades de
Brusque, Guabiruba e Botuverá, prezando sempre pela transparência e eficiência.
Demais disso, visa, por meio dos programas desenvolvidos, contribuir para construção
de uma sociedade mais íntegra e justa. 

  Os desafios são muitos e o OSB Brusque nasceu para enfrentar uma realidade que,
infelizmente, tem marcado muito a gestão pública do nosso país, como a corrupção, a
falta de ética e de responsabilidade com a coisa pública e com o cidadão. Mas, assim
como não há mudança positiva sem o enfrentamento da realidade, não há também a
transformação de uma cultura sem que haja a mudança gradual e consistente do nosso
comportamento. É, dessa forma, que o OSB Brusque atua – com ações consistentes e
propositivas no sentido de gerar práticas que se tornem referência para a transformação
desejada da nossa realidade. E, não se muda sem o exemplo! Assim, para fins de
cumprir com o compromisso assumido perante a sociedade onde atua, marcado pela
transparência, integridade e eficiência de suas ações, o OSB Brusque publica o Balanço
Social 2019.
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Evandro Carlos Gevaerd

Dirigir o Observatório Social de Brusque sem dúvida alguma está sendo uma
experiência de muitos aprendizados. Além da convivência com uma equipe de
alta qualidade, o trabalho por todos desenvolvidos é complexo e requer grande
responsabilidade. A harmonia e os resultados são extremamente motivadores e
destacam o OSB Brusque num dos mais dinâmicos do Brasil. De acordo com o
contexto atual, desenvolver ações propositivas e educativas vêm demonstrando
que estamos no caminho certo, pois, o combate à corrupção e os efeitos
nefastos da má política, passa, sobretudo, por uma mudança de cultura, no
sentido de reverter o desinteresse da sociedade nas questões relativas à coisa
pública e à moralização efetiva das ações dos seus gestores, especialmente os
políticos. Certamente, o grande desafio do nosso observatório Social é motivar
a nossa sociedade a entender o processo de arrecadação de tributos e
considerar os recursos públicos como sendo seus, para servir exclusivamente à
sociedade, e não às pessoas ou interesses de modo particular.

PALAVRA DO DIRETOR EXECUTIVO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Claudemir Marcolla

O Observatório Social de Brusque é referência no Brasil em sua área de
atuação. Por diversos momentos fomos procurados por outros Observatórios
para compartilharmos nossa metodologia de trabalho, que sempre foi pautada
na ética, diálogo e profissionalismo. Em nossa região somos vistos com bons
olhos pelos mantenedores, imprensa, sociedade e agentes públicos, por tratar
os dados públicos com seriedade e sempre buscar a solução com propostas
pautadas na moralidade e transparência. Além do monitoramento das
licitações, portais da transparência e obras públicas, somos destaque na
educação fiscal, com projetos que ultrapassaram os limites nacionais chegando
à integrantes da ONU, como por exemplo o Observador Social Mirim. Se
conquistamos isso tudo em pouco mais de 9 anos é graças a todos que aqui
estão ou por aqui passaram. Pessoas que transformaram a sua indignação em
protagonismo e buscam fazer do nosso mundo um lugar melhor a cada dia.
Obrigado a todos os envolvidos nessa história linda do Observatório Social de
Brusque.



O OSB Brusque é uma associação de direito privado, apartidária, sem
fins econômicos ou lucrativos, destinada a promover a Cidadania, a
Educação Fiscal e a Probidade Administrativa, sendo constituído por
voluntários, consultores e estagiários que, além de realizar ações de
Educação Fiscal e Cidadania, ainda monitoram o destino do dinheiro
público por meio do acompanhamento de licitações e contratos.
Nacionalmente, é representado pelo Observatório Social do Brasil
(OSB), com sede em Curitiba/PR. 

O OSB coordena e apoia mais de 160 observatórios municipais em todo
o Brasil e um Estadual (Santa Catarina), e congrega representantes da
sociedade civil organizada, empresários e profissionais liberais de várias
categorias (sem vinculação político-partidária), com o escopo de
desenvolverem  atividades  de Pesquisa, análise e divulgação de 
informações acerca do comportamento dos gestores municipais no que
concerne a aplicação de recursos públicos e a ética com que conduzem
suas atividades.

Também educa e faz esclarecimentos no sentido de reverter o quadro de
desconhecimento, por parte de indivíduos, empresas e entidades, através
de mecanismos capazes de possibilitar o exercício da cidadania fiscal, do
controle e da qualidade na aplicação dos recursos públicos no âmbito
municipal. Através de programas nas áreas de Cidadania e Educação
Fiscal, atividades de monitoramento (alimentação escolar, obras públicas,
portal da transparência e atividades dos gestores públicos), divulgação de
pesquisas sobre temas variados (gasto público, processos eleitorais,
corrupção, educação etc), uso de redes sociais e site, participação e
promoção de eventos.
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A justiça social só será alcançada
quando todos os agentes
econômicos recolherem seus
tributos corretamente e os
agentes públicos os aplicarem
com ética e eficácia

Despertar o espírito de cidadania na sociedade, tornando-a proativa, e
contribuir, significativamente, para conscientização dos direitos e deveres dos
cidadãos e contribuintes, exercendo a vigilância na aplicação dos recursos
públicos e no comportamento ético dos funcionários e gestores no âmbito
municipal, através de ações que promovam a integridade e a transparência da
gestão pública. 

Ser organização referência em ações
pró integridade, promotora do controle
social, aprimoramento da gestão
pública e suas relações com os
demais atores da sociedade. 

Imparcialidade   
 Ética                     
Acessibilidade
Credibilidade           

Princípio Norteador

Valores

Visão

Missão
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Transparência
Compromisso Social
Sustentabilidade
Integridade



HISTÓRIA E CONSELHOS

Câmara de Dirigentes Lojistas de
Brusque (CDL).
Associação das Micro e Pequenas
Empresas de Brusque (AMPE).
Centro Empresarial Social e
Cultural de Brusque (CESCB),
Sindicato do Comércio Varejista e
Atacadista de Brusque
(SINDILOJAS).
Sindicato das Indústrias Metal
Mecânica e de Materiais Elétricos
de Brusque (SIMMEBr).
Sindicato das Indústrias da
Construção Civil de Brusque
(SINDUSCOM).
Sindicato das Indústrias do
Vestuário do Brusque, Botuverá,
Guabiruba e Nova Trento
(SINDIVEST). 
Sindicato das Indústrias de Fiação
e Tecelagem de Brusque, Botuverá
e Guabiruba (SIFITEC). 
Sindicato dos Contabilistas de
Brusque (SINDICONT).
OAB - Subseção de Brusque. 

O OSB Brusque foi fundado em 28 de
Abril de 2011 por iniciativa do Sr.
Nelson Zen Filho (in memorian), então
Presidente da Associação Empresarial
de Brusque (ACIBr). Além da ACIBr,
mais dez entidades se somaram para
fundar o Observatório Social de
Brusque (OSB Brusque), são elas: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente.
Vice-presidente para assuntos
Administrativo-financeiros.
Vice-presidente para assuntos
Institucionais e de Alianças.
Vice-presidente para para assuntos de
Produtos e Metodologia.
Vice-presidentes para assuntos Controle
Social.
Conselho Fiscal.
Suplente Conselho Fiscal.

CONSELHO EXECUTIVO

Diretor Executivo.
Consultora Pedagógica de Educação
Fiscal e Cidadania.
Consultor de Licitações e Contratos.
Contador de Histórias.
Educador Fiscal.
Consultora em Gestão.
Monitor de Licitações e Contratos
(estagiário).
Monitor Obras Públicas (estagiário).
Assistente Administrativa (estagiária) .
Jornalista (estagiária).



PARCEIROS
As organizações mantenedoras e parceiras apoiam o OSB Brusque de diferentes
maneiras. Algumas dessas organizações realizam aporte financeiro mensal, outras são
parceiras em programas e/ou ações específicas e algumas apoiam com a prestação de
serviços. 

É importante salientar, que a maioria das organizações são parceiras do OSB Brusque
há mais de 3 anos e que a instituição está em permanente captação de novos
mantenedores, para ampliar suas ações consolidando-o ainda mais  como organização
não governamental e de interesse público. É importante lembrar também que o OSB não
recebe recursos públicos. Em 2019, as organizações mantenedoras e parceiras do OSB
Brusque foram: 



ONDE ESTAMOS

O OSB Brusque está localizado na cidade de
Brusque, na região do Médio Vale do Itajaí
em Santa Catarina/Brasil. Além de
desenvolver suas atividades na cidade sede,
a organização também atua nos municípios
de Guabiruba e Botuverá. 



   O OSB Brusque é signatário do Movimento ODS Santa Catarina, que
tem como objetivo facilitar a incorporação dos ODS no dia a dia das
pessoas e na prática das organizações de Santa Catarina, assumindo
compromissos com os ODS. A instituição alinha suas ações e
programas com 3 (três) ODS: ODS4 – Educação de Qualidade, ODS16
– Paz, Justiça e Instituições Eficazes e ODS17 – Parcerias e Meios de
Implementação.
   O OSB Brusque é vinculado ao Comitê ODS Brusque, um dos 10
comitês que fazem parte do Movimento ODS Santa Catarina, e
intensificou sua participação e ações em 2019:

   Em setembro de 2015, líderes dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas
(ONU), reuniram-se na sede da ONU, em Nova York,  para discutir a adoção de uma nova agenda de
desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. Assim, foi
lançada a Agenda 2030 em 2015 no âmbito da ONU durante a Cúpula de Desenvolvimento
Sustentável. Na ocasião, Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições e ao
adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para
promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos (2015 a 2030). 
   A Agenda 2030 é composta por 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e 169 metas,
voltados para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.
Esta agenda deve ser cumprida por meio de uma parceria global para o desenvolvimento visando
melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presença nas quatro (4) Reuniões do
Comitê ODS Brusque, em
Florianópolis.

Presença da Assembleia Geral do
Movimento ODS Santa Catarina, em
Florianópolis

Presença no Fórum Brasil ODS 2019
em Florianópolis

Participação na Campanha
Sustentabilidade na Ponta do Lápis:
campanha promovida pelo Comitê
ODS Brusque, que envolve o
recolhimento de material de difícil
reciclabilidade e envio para a empresa
TerraCycle, que descarta esses
materiais de forma sustentável. A cada
12g de material recebido, a TerraCycle
doa R$0,02 para uma escola ou
entidade sem fins lucrativos,
posteriormente transformando também
o material coletado em produtos eco
amigáveis. Os signatários do Comitê
ODS Brusque se comprometeram com
a campanha e, na Semana ODS na
Prática, o OSB Brusque recolheu
material nas escolas onde foi aplicado
o Programa Observador Social Mirim.

Ação na Semana ODS na Prática
(setembro/2019): divulgação dos
ODS nas turmas participantes do
Programa Observador Social Mirim,
com a entrega de marca páginas e
mudas de flores. 



INDICADORES
SOCIAIS INTERNOS



Alunos
Voluntários -
UNIFEBE e
UNIASSELVI

Anualmente, o OSB Brusque recebe alunos
bolsistas  voluntários. provenientes do Centro
Universitário de Brusque (UNIFEBE) e da
UNIASSELVI, por meio do Programa
Cidadania Participativa. Os alunos realizam
pesquisas e estudos nas áreas de atuação do
OSB Brusque. 

Consultores

2018 2019

Educadores

Estagiários

Voluntários*

EQUIPE EXECUTIVA

Voluntários com mais de
10h semanais



CARGOS - EQUIPE EXECUTIVA

Consultores

Educadores

Estagiários 

Voluntários 
Diretor Executivo

 Consultor em Contratos e
Licitações

 Educador Fiscal

 Estagiária em Jornalismo

Diretor Executivo

Voluntário pesquisa 
serviços de saúde 

 Consultora Pedagógica de
Educação Fiscal e Cidadania

 Consultor em Contratos e
Licitações

 Educador Fiscal

 Estagiária em Administração

 Estagiário em Administração
Pública

 Consultora Pedagógica de
Educação Fiscal e Cidadania

 Consultora Gestão

 Contador de Histórias

 Estagiária em Administração

 Estagiário em Administração
Pública

 Estagiário em Direito

2018 2019

Voluntários Programa
Cidadania Participativa

 Estagiária de Direito 

Conselho Administrativo

Conselho Administrativo



GÊNERO 

GRAU DE ESCOLARIDADE

Conselho de
Administração

equipe Executiva

Conselho de
Administração

equipe Executiva

Mestrado

Pós-Graduação

*Em curso

Superior incompleto*

Superior completo

2018 2019



INDICADORES
SOCIAIS EXTERNOS 
E RELAÇÃO COM PÚBLICOS ESTRATÉGICOS



PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

FISCAL E CIDADANIA

Programa Observador Social Mirim

2018

2019

52*

Escolas
2123

51 
Escolas

Alunos

Alunos
2098

*Aplicação especial em
Blumenau, a convite da Escola



Programa OAB vai à Escola com o 

Observatório Social – Um bate-papo cidadão

44811 
Escolas Alunos

2019

*Lançado em outubro de 2018

2018*
1583

Escolas Alunos

497

Programa Era Uma Vez, Uma Semente do Bem 

Escolas Alunos

2019**
**Lançado em outubro de 2019.

3 



1 

Projeto Pequeno Cidadão

*ainda em fase piloto.

2019*
Escola

50
Alunos

2018
1 

Escola
25

Alunos
1

Turma

Turmas
2



Tem como público-alvo as prefeituras de
Brusque, Guabiruba e Botuverá e
envolve órgãos como a Controladoria
Geral do Município, secretarias de
Saúde, Obras, Educação, entre outros.
Também atende demandas provenientes
de outras prefeituras, órgãos públicos e
Observatórios Sociais, empresas e
organizações da sociedade civil (OSCs).*

8
Prefeituras Observatórios

Sociais, OSCs
Empresas.

20

Programa Escola Monitora

O público-alvo são todas as instituições da rede
pública de ensino da Prefeitura Municipal de
Brusque.

Instituições de ensino
da Prefeitura

Municipal de Brusque

60

Obras
monitoradas

em Brusque e
Guabiruba

14
O público-alvo é a comunidade, uma vez que o
monitoramento das obras tem como objetivo
acompanhar a execução e os contratos de obras
públicas. 

Monitoramento de Obras
Públicas

*Todos esses dados são de 2019

PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



Instituições de ensino
da Prefeitura

Municipal de Brusque

PROGRAMA CIDADANIA
PARTICIPATIVA

Tem como público-alvo alunos de diferentes cursos de graduação da UNIFEBE e
UNIASSELVI, que atuam como voluntários junto ao OSB Brusque durante um ou dois
semestres, realizando pesquisas e estudos nas áreas de atuação do OSB Brusque.

110

Alunos

60

Alunos

19

Pesquisas

35

Pesquisas

2019

2018



Além do Programa Cidadania Participativa, a relação com as instituições de ensino superior
ocorre também através de palestras realizadas pelo OSB Brusque nos diferentes cursos de
graduação.

O Observatório Social de Brusque procura ser parceiro dos órgãos públicos municipais,
apresentando apoio e sugestões para monitorar o gasto público. Em geral, a relação com as
prefeituras é considerada positiva. O OSB Brusque procura sempre apresentar sugestões
propositivas com o objetivo de melhorar a gestão pública bem como mantem atividades
direcionadas ao monitoramento e fiscalização dos gastos públicos. Dentre as parcerias
destaca-se os programas de Educação Fiscal e Cidadania e  Programa Escola Monitora com
as Secretarias Municipais de Educação, bem como com a Controladoria Geral de Brusque no
que tange a elaboração e adoção de boas práticas de transparência e integridade no setor
público. 

Poder público

Setor privado

RELAÇÃO COM PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS

o OSB Brusque mantém uma relação estreita com organizações privadas consideradas
estratégicas, como a ACIBr, CDL Brusque, CESCB, OAB/Subseção Brusque, AMPE, AMMVI e
outras que representam categorias profissionais. Da mesma, forma o Observatório apoia
eventos e desenvolve ações em benefício de seus mantenedores, como forma de retribuição
ao apoio financeiro. A OAB/Subseção Brusque, também é uma das organizações fundadoras
e é parceira do OSB Brusque no Programa OAB vai à Escola com o Observatório Social – um
bate-papo cidadão, na área de Educação Fiscal e Cidadania. Já a relação com a Associação
dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) se dá através da replicação do Programa
Observador Social Mirim nos municípios representados pela entidade.

Universidades e Instituições de Ensino



RELAÇÕES COM A
COMUNIDADE

o OSB Brusque busca divulgar para a comunidade informações e dados importantes
acerca das áreas onde atua e sobre a gestão pública. Para tanto, utiliza diferentes
canais de comunicação (site, redes sociais) e mantém uma relação estreita com os
principais meios de comunicação da região (rádios e jornais). É comum a visita de
alunos (acompanhados dos pais ou responsáveis) na sede da instituição que
participaram dos programas de Educação Fiscal e Cidadania desenvolvidos pelo OSB
Brusque, bem como as mais diversas demandas de esclarecimentos sobre a gestão
pública. A instituição também recebe denúncias quanto à atuação da gestão pública e
demandas de pesquisas, entrevistas e reportagens dos veículos de comunicação da
região. O OSB Brusque também procura participar e promover ações e eventos no
sentido de dialogar com a comunidade e fomentar debates sobre temas importantes para
o controle e desenvolvimento social. Como forma de ilustrar a relação do OSB Brusque
com a comunidade e parceiros estratégicos, segue a lista de ações e eventos nos quais
houve participação da instituição, em 2019:

Aniversário 50 anos CDL
Brusque.

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.

Lançamento do Programa
Cidade Empreendedora/
Brusque.

Fórum da Transparência e
Gestão Compartilhada/Brusque.

Encontro sobre desenvolvimento
sustentável do Médio
Vale/ACID/Indaial.

V Congresso Nacional de
Licitações e Contratos OAB/SC.

Lançamento aberto ao público do
Programa Era uma vez, uma
semente do bem, em outubro, no
Shopping Gracher, com contação
de histórias.

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 OSBq.

10º ECOS – Encontro Catarinense
dos Observatórios Sociais:
apresentação de case  - Programa
Cidadania Participativa.

XII MICTI - IFC/Brusque: evento de
iniciação científica promovido pela
Instituto Federal Catarinense (IFC):
OSBq participou com estande e os 2
dias do evento movimentaram cerca
de 1500 pessoas.

Entrevista Rádio Diplomata – duas
entrevistas com a participação do
Presidente e Diretor Executivo do
OSB Brusque (2).

Presença no evento Almoço de
Ideias ACIBr.

Monitoramento e divulgação de
dados socioeconômicos e avaliação
dos serviços de saúde pública das
UBS segundo os usuários (Brusque):
com  a participação de 19 postos de
saúde e 136 entrevistados.



Mídia, redes sociais e eventos

Citações e reportagens na

mídia regional (virtual e
impressa)

51 73

Postagens no site do OSB
Brusque

Postagens nas redes
sociais

Seguidores

25 40

** 1.100

31 31

Desde sua fundação, o OSB Brusque busca manter uma relação de parceria com
os principais veículos de comunicação – impressos, virtuais e rádios -, bem como
o uso de seu site e redes sociais, para dialogar com a comunidade e divulgar
dados, bem como elaborar pesquisas e reportagens relevantes e de interesse da
sociedade. Todos os programas desenvolvidos pelo Observatório também tem
destacado espaço nas mídias da região.

Em 2019 foram registradas 73 citações nas principais mídias locais (rádios,
mídia impressa e virtual). E todas as reportagens e citações foram positivas para
o Observatório. No site do OSB Brusque, foram publicadas 31 notas e matérias
em 2019 sendo intensificado o uso das redes sociais.

2018 2019



Alguns eventos e ações



PROGRAMAS E
PROJETOS



PROGRAMA OBSERVADOR

SOCIAL MIRIM



2018

2019

O Programa Observador Social Mirim é
um programa de apoio pedagógico e
de complemento educacional nas
áreas de educação fiscal e cidadania
aplicado em todas as escolas públicas
e privadas dos municípios de Brusque,
Guabiruba e Botuverá e tem como
público-alvo os alunos do 4º ano do
Ensino Fundamental. Um Educador
Fiscal contratado pelo OSB Brusque é
responsável pela aplicação do
programa. Capacitações online e
presenciais para outros municípios
também foram realizadas e, assim, o
OSMirim passou a ser replicado em
outros municípios do Estado –
notadamente em parceria com a
AMMVI (Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí), bem como em
outros estados do país, como no Rio
Grande do Sul (Porto Alegre e
Erechim), Bahia (Jequié), Paraná
(Paranaguá) e Minas Gerais (Sete
Lagoas). Criado em 2016 pelo OSB
Brusque, o programa já beneficiou
6.951 crianças.

O Programa Observador Social Mirim foi
reconhecido com o Selo Pró-Íntegro 2018 de
Prevenção Primária à Corrupção. Além de
receber o Selo, as propostas selecionadas
participaram de uma rodada de apresentação
para a Rede Colaborativa do Programa
Nacional de Prevenção Primária à Corrupção
composta por várias entidades públicas e
muitas empresas privadas, além de
universidades. O objetivo era potencializar
essas propostas para que elas cheguem a mais
pessoas fomentando, a partir disso, uma
mudança significativa na sociedade.

Municípios

4
Alunos

2123 52
Escolas

3
Municípios

2098
Alunos

51
Escolas



2018

2019

Replicações e capacitações 

Replicações*

4 citações e reportagens
na mídia regional

34 citações e reportagens
na mídia regional

Capacitações
presenciais*

Capacitações
online*

*2019

52
Bahia

Minas Gerais
Rio Grande do Sul

Paraná
Santa Catarina



PROGRAMA OAB VAI À ESCOLA COM

O OBSERVATÓRIO SOCIAL — UM

BATE-PAPO CIDADÃO



2019

Criado em 2018, é uma parceria com a OAB
Subseção de Brusque. O programa é voltado
para os alunos do 1º ano do Ensino Médio e
EJA (Educação de Jovens Adultos) e são
abordados temas como as noções básicas de
legislação, papel do cidadão e esclarecimentos
sobre direitos e deveres, na forma de uma
conversa descontraída com interação com os
alunos. 

Em 2019, houve a expansão do programa para os alunos da EJA
(Escola de Jovens e Adultos).

Brusque

Alunos

448 11
Escolas

Guabiruba
Botuverá

2018
Brusque

Guabiruba
Botuverá Alunos

158 3
Escolas



3 citações e reportagens
na mídia regional 2018

2019 2 citações e reportagens
na mídia regional



PROGRAMA ERA UMA VEZ,
UMA SEMENTE DO BEM



Programa de contação de histórias, lançado em outubro de 2019. Tem
como principal objetivo resgatar e/ou ensinar alguns valores éticos e morais
através do mundo encantado das histórias. É aplicado por um (a) contador
(a) de histórias profissional contratado pelo OSB Brusque. Este programa é
voltado para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Em 2019 foi
aplicado na cidade de Brusque, mas está prevista sua expansão para os
municípios de Guabiruba e Botuverá com o objetivo de beneficiar todos os
alunos dos anos escolares atendidos (escolas públicas e privadas).

62019 Contações
497

Alunos

3
Escolas

20192 citações e reportagens
na mídia regional



PROJETO PEQUENO

CIDADÃO



Criado pelo OSB Brusque em 2018, o projeto objetiva
chamar atenção dos alunos da Educação Infantil, entre
cinco e seis anos de idade, para a importância social dos
tributos (como é feita a arrecadação dos mesmos e para
onde vai este recurso). Também é abordada a
importância do respeito ao patrimônio público. Em 2018 o
projeto foi inicialmente testado no Sesi Escola para uma
turma de 25 alunos e, em 2019, passou por mais um
teste no Colégio Cônsul Carlos Renaux, sendo aplicado
para 2 turmas de Nível II, cerca de 50 alunos. O
programa está em fase piloto e avaliação.

6 citações e reportagens
na mídia regional

20181
Escola

25
Alunos

2019 50
Alunos

1
Escola

2019

1
Turma

2
Turmas



PROGRAMA DE

MONITORAMENTO DE

CONTRATOS E LICITAÇÕES



O monitoramento de contratos e licitações é uma prática desenvolvida desde a
fundação do OSB Brusque, em 2011. Até o final de 2018 a ação era desenvolvida
apenas no acompanhamento presencial das licitações, visando garantir um
processo justo e transparente, atuando de forma prioritária na conferência de
documentação dos participantes e valores ofertados. Todavia, verificou-se um
baixo impacto desta metodologia e, em 2019, a diretoria executiva buscou
profissional especializado na área, objetivando uma nova forma de trabalho. 

Com a entrada de novos integrantes na equipe, a prática se voltou para uma nova
estratégia, orientada para um sistema de proposições, as quais poderiam ser
replicadas em editais futuros. Estas proposições se baseiam em outros editais
que se mostram eficientes, por meio de um processo de pesquisa e depuração de
cláusulas que beneficiem o contratante – as prefeituras municipais. Assim, a partir
do final de 2018 e notadamente durante o ano de 2019, o OSB Brusque conta
com um setor voltado para atividades correlatas ao mundo das compras públicas,
com enfoque em inovação e excelência. A prática envolve 3 (três) linhas de ação:
pesquisa e sugestões (banco de boas práticas e adequação à realidade de cada
município), acompanhamento de editais (em meio virtual e/ou presencial) e
solicitações de suporte técnico (atendimento a demandas externas – prefeituras,
empresas, população em geral e outros Observatórios Sociais). 

Em 2019, o trabalho gerou dezenas de sugestões tanto nos editais de compras
como também nos contratos elaborados pelas prefeituras de Brusque e
Guabiruba, sendo boa parte dessas sugestões acatadas pelos gestores públicos.
A atuação contou com a parceria da Controladoria Geral do Município de Brusque
e de diferentes secretarias das prefeituras de Brusque e Guabiruba.



Pesquisas, sugestões e
suporte técnico

• Entrega ao Prefeito de Brusque 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 OSB Santa Catarina: análise técnica de licitação e
contrato.

• Entrega ao Departamento Geral de Infraestrutura (DGI) de Brusque de memorando de Cláusulas
Técnicas para licitações de obras em Brusque.

• Relatório Técnico de 5 Licitações e 5 Contratos para o OSB Santa Catarina - Direcionado a
apresentação do COFEM/ COFEN.

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

• Suporte técnico ao Corpo de Bombeiros de Brusque: definição de necessidade de confecção de edital
de licitação para a nova sede da instituição.

• Suporte técnico à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica: necessidade de
manifestação técnica (Edital de compra de Lâmpadas de Led).

• Suporte técnico na compra de maquinário para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Brusque,
garantindo a entrega de produtos de melhor  qualidade com garantias adicionais e sem aumento de

valores. 

• Suporte técnico na licitação para aquisição de CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS da Prefeitura
Municipal de Brusque.

• Adição de 50 novas cláusulas em editais na cidade de Brusque.

• Compartilhamento de boas práticas do OSB Brusque com os Observatórios Sociais de Balneário
Camboriú e Itajaí.

• A pedido da Controladoria Geral do Município, criação de um documento de 30 páginas, versando
sobre análise de fraudes em lances licitatório, dando ferramentas para embasar um processo

administrativo em andamento. 

• Divulgação no site da Prefeitura Municipal de Brusque e reportagem no jornal sobre a nova forma de
apresentar/divulgar as informações das licitações – capa de resumo –: mudança sugerida pelo

Observatório Social de Brusque.

• Demandas externas: 28 - sendo 20 pessoas jurídicas de direito privado (Observatórios Sociais e
empresas) e 8 pertencentes ao poder público.



Acompanhamento de Licitações

2018Número de editais
monitorados

332

2019 Número de editais
monitorados

318

2 citações e reportagens
na mídia regional 2018

3 citações e reportagens
na mídia regional2019

• Acompanhamento da licitação de produtos Não-Perecíveis para alimentação escolar da Prefeitura
Municipal de Brusque: com participação da comunidade (como foi essa participação).

• Análise técnica de possível fraude na licitação de destinada a alimentação escolar (2019 ou 2020).

• Reportagem sobre problemas com a licitação da merenda escolar – fato que já tinha sido apontado pelo
OSBq, o qual enviou ofício para a Controladoria Geral do Município de Brusque, e que gerou investigação
do poder público

• Ofícios enviados: número de situações passíveis de análise identificadas pela equipe, gerando 18 ofícios
de sugestão, as que mais se destacaram foram: uso da “capa de licitação”, que consiste em um resumo
dos documentos e certidões necessárias para a participação, objetos licitados, valores e prazos,
aumentando a transparência e efetividade do processo licitatório; sugestão do uso do Código de Defesa do
Consumidor nos contratos em que a prefeitura se encontra em posição de compradora final, trazendo a
responsabilização objetiva para os licitantes, garantindo segurança jurídica.



Essa iniciativa faz parte do Programa de Monitoramento de Contratos e Licitações, e atende
todas as entidades educacionais públicas da rede municipal de Brusque, tendo como objetivo
o monitoramento da entrega (e processo de compra) dos gêneros alimentícios destinados à
alimentação escolar e de material escolar adquiridos pela Prefeitura Municipal de Brusque.
Dentre as ações desenvolvidas, constam a capacitações/sensibilização de merendeiras e de
diretores (as) das unidades educacionais, entrega do manual  de monitoramento (que
apresenta, inclusive com foto, todos os itens adquiridos pela prefeitura), visita de membro da
equipe do Observatório nas unidades de ensino e interações com a Secretaria de Educação.

Lançamento do programa, inicialmente,
com foco na alimentação escolar  das
escolas da rede municipal de Brusque.

Reunião Secretaria Municipal de
Educação (SME).

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

Acompanhamento da licitação de
hortifrutigranjeiros para alimentação
escolar.

7

1

Capacitação de Merendeiras e
Diretores(as).

Entrega dos manuais da Merenda Escolar

nas escolas.

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

Visita às escolas e
acompanhamento do programa.

2019 3 citações e reportagens
na mídia regional

Programa Escola Monitora

2

3

4

6

7

8

5



Em 2019 foram monitoradas 14 obras no município de Brusque, com elaboração de relatórios
e realização de reuniões com agentes públicos, onde foram apontadas situações a serem
corrigidas; Foi realizado também o monitoramento in loco, inclusive com instalação de câmeras
em algumas das obras.

Programa de Monitoramento de Obras
Públicas

20185
Obras monitoradas

no município de

Brusque

2019 14
Obras monitoradas no

município de Brusque

2 citações e reportagens
na mídia regional 2018

2019 5 citações e reportagens
na mídia regional

 14 obras monitoradas e 04 câmeras instaladas – Brusque.

Entrega do Relatório de Monitoramento da obra de reforma da Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Bairro Guarani e reunião com Secretaria
Municipal de Saúde de Brusque (SMS) e Departamento Geral de
Infraestrutura de Brusque (DGI).

Reuniões com órgãos como a Secretaria Municipal de Saúde e
Departamento Geral de Infraestrura (DGI) de Brusque.



MONITORAMENTO E

DIVULGAÇÃO DE DADOS

SOCIOECONÔMICOS



68 citações e reportagens
na mídia regional 2019

O OSB Brusque monitora os dados
socioeconômicos dos municípios onde
atua e divulga análises com base na
realidade da região e em comparação com
demais municípios, estados e com dados
nacionais. O monitoramento tem se apoia
em dados oficiais e em pesquisas e
estudos de organizações da sociedade
civil do Brasil e do mundo.

Um exemplo desse monitoramento foi a
pesquisa realizada em 2019 por
voluntários do OSB Brusque em todas as
UBS (Unidade Básica de Saúde) de
Brusque para a avaliar a qualidade dos
serviços oferecidos segundo a percepção
dos usuários. A pesquisa, realizada com
autorização da Secretaria Municipal de
Saúde, teve como objetivo ser uma
ferramenta de análise dos serviços de
saúde do município, bem como ser
utilizada como base de formulação de
políticas públicas.



INDICADORES
AMBIENTAIS



O OSB Brusque não desenvolve ação ou programa específico na área ambiental,
porém a promoção de atitudes responsáveis relacionadas ao uso dos recursos
naturais pode ser observada nos programas desenvolvidos pela instituição,
especificamente nos Programas de Educação e Cidadania. A conscientização de
crianças e jovens quanto seus direitos e deveres temas contribui para atitudes
que promovem a preservação e sustentabilidade do planeta.

Destaca-se a ação do OSB Brusque na Semana ODS na Prática, realizada em
setembro de 2019. Nesta ocasião, através do Programa Observador Social Mirim,
foi divulgado às turmas participantes o que são os ODS e o Movimento ODS em
Santa Catarina. Houve a entrega de marca páginas e mudas de flores aos alunos
– no total de 50 mudas. As escolas participantes foram a Escola de Educação
Básica João XXIII e na Escola de Educação Básica Feliciano Pires, ambas
localizadas em Brusque. Nesta mesma ocasião foram recolhidos material para a
campanha Sustentabilidade na Ponta do Lápis. A campanha previa a coleta de
materiais de difícil reciclabilidade para serem descartados de forma sustentável.
Estes materiais foram enviados gratuitamente para a empresa TerraCycle, que
doa R$0,02 por cada 12g recebidas para uma escola ou entidade sem fins
lucrativos, posteriormente transformando também o material coletado em produtos
eco amigáveis.



Depoimentos

Carla Jackeline Reichardt Olivette - Coordenadora Pedagógica do Colégio
Cultura/ Brusque - SC

"A repercussão [do Programa Observador Social Mirim] foi extremamente positiva.
Por conta das temáticas voltadas para o conteúdo para o quarto ano — trabalhando
a questão dos três poderes (legislativo, executivo e judiciário) — e os conteúdos que
se estendem, como a distribuição dos impostos e basicamente a questão dos valores
— deveres e direitos — foi extremamente positivo no desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos; na questão dos conceitos que eles elaboraram através do
projeto e da parte prática das aulas que foram apresentadas junto à professora. [...] 

Rita Cassia Conti  - Presidente da Associação Empresarial (ACIBr)/ Brusque -
SC

"A Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) se orgulha de ser a entidade que
iniciou o diálogo para a fundação de um Observatório Social no município, em
meados de 2009. Quando o projeto ainda era apenas uma ideia, nossos esforços se
concentraram na busca de mantenedores, garantido a sustentabilidade e, ao mesmo
tempo, a isenção política e partidária para o sucesso desta atuação.
   Hoje, mais de 10 anos depois, o Observador Social de Brusque (OSBr) segue fiel
ao seu propósito de acompanhar e controlar os gastos públicos municipais, promover
a educação e a cidadania fiscal e valorizar os tributos, com a intenção de reduzir a
carga tributária.
   Mais do que isso: em 2016, o OSBr lançou o programa de apoio pedagógico e de
complementação educacional Observador Mirim, com o intuito de despertar nas
crianças a motivação para a prática de valores relacionados àresponsabilidade
individual e coletiva, no combate à corupção. O projeto já atendeu 6.591 alunos, em
52 escolas de Ensino Fundamental nas cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá.
E, no ano passado, foi assinado um convênio com a Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí (AMMVI), que estendeu o programa para as 14 cidades de
abrangência.
Para a ACIBr, a condução do Observatório Social de Brusque ainda traduz sua
essência e inspiração. É, certamente, um modelo eficaz para a construção de uma
sociedade mais justa, ética e responsável, valores também reconhecidos e
praticados por cada um de nós." 

Eliani Aparecida Busnardo Buemo - Secretária de Educação/ Brusque - SC

"O trabalho realizado pelo Observatório Social no âmbito da educação é muito
positivo. A ação desenvolvida diretamente nas unidades escolares agrega à
aprendizagem dos alunos, conhecimentos importantes para a formação cidadã."



Aline Heil Colombi - Gestora da EEB Pe. João Stolte/ Botuverá - SC

"O trabalho do Observatório Social tem sido de grande relevância para a
complementação de nosso trabalho escolar. Tem atuado de forma bastante
significativa no desenvolvimento de elementos essenciais para uma sociedade mais
cidadã, justa e atuante. Sendo esse o cerne do trabalho da escola. Tem uma didática
bastante atrativa, e no ano passado se transformou inclusive em projeto
interdisciplinar das turmas do 4o e 5o anos entitulado: 'De Olho na corrupção', em
que o Observatório além de todo trabalho realizado apresentou junto com essas
turmas à Comunidade Escolar. Temos muito orgulho de firmar essa parceria."

Elizabeti Goedert Schvambach - Gestora da EEB João XXIII/ Brusque - SC

"Como gestora de uma escola pública estadual venho colocar o meu agradecimento
às visitas do [Programa] Observador Social Mirim em nossa escola. É um prazer
recebê-los porque é um programa que faz com que as crianças, de forma lúdica e
através da brincadeira, desenvolvam o senso crítico em relação a sociedade. Vejo as
ações do Observatório como um apoio pedagógico da escola e é muito interessante
termos essa parceria. A escola, em sua função social, tem como objetivo fazer com
que o nosso aluno consiga desenvolver aquilo que aprendeu em sala de aula na
sociedade. 
   A dinâmica do Observatório Social para nossa escola, a EEB João XXIII, vem como
um ponto de encontro do que os professores trabalham em sala de aulas, através
das aulas, eles [alunos] vão desenvolvendo seu raciocínio crítico. Eles [alunos] serão
capazes de, quando realizar um compra, pedir a nota fiscal; saber a importância de
pedir uma nota fiscal; que isso faz parte de um direito dele e isso é muito bom.
Desenvolve os alunos para viver em sociedade que, eu acho, é o objetivo maior da
educação e é o que buscamos diariamente no ensino de qualidade de Santa
Catarina"

Otto Hermann Grimm - Diretor do Colégio Cônsul Carlos Renaux/ Brusque - SC

"Esse tema [do Programa Observador Social Mirim] é muito relevante porque, a cada
dia, há necessidade dos nossos alunos terem contato; terem conhecimento sobre
isso e o Observatório Social faz isso com muita propriedade. Ele aborda [tais temas]
de forma animada que complementa o trabalho dos professores do dia a dia, fazendo
com que — de uma forma um pouco mais lúdica — os alunos se conscientizem da
importância de atenderem as prerrogativas de um bom cidadão."

Isso é muito bacana, é o que nós escolas, em todos os sentidos, precisamos hoje:
levar às crianças a irem além da parte teórica; fazê-las pensar e se desenvolver. O
que foi trabalhado nessas seis aulas, não "foi" possível mensurar como é positivo, a
escola só agradece o projeto e se pudermos apoiar para que se estenda, faremos
isso. "



Raquel Regina Boos, Coordenadora Pedagógica dos Anos iniciais da SEME de
Guabiruba./ Guabiruba - SC

A Secretaria Municipal de Guabiruba, acolheu com muito carinho todas as propostas
dos Projetos do Observatório Social de Brusque. É com imensa satisfação que as
Escolas, os professores e consequentemente os nossos alunos desenvolvem o
senso crítico sobre a realidade social e econômica. Através do "Programa Era Uma
Vez, Uma Semente do Bem", a literatura infantil promove ao aluno o desempenho
das boas maneiras e o cultivo dos Valores morais e culturais, muitas vezes
esquecidos. É muito importante contar com a parceria entre a secretaria de educação
e o observatório social, sempre estaremos de portas abertas para acolher os
programas. Agradeço todo o empenho de vocês. 



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS



Demonstrações financeiras disponíveis em:
https://www.osbrusque.org/
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