
No dia 18 de maio, no auditório do Colégio COC Jean Piaget, a partir das 19:45 horas, foi

apresentado aos Mantenedores, Sócios Contribuintes, Diretoria, Voluntários, Empresários,

Autoridades, Vereadores e Cidadãos ourinhenses, todo o trabalho desenvolvido pelo OSBO no

período de janeiro a abril do corrente ano.

Trabalho este de monitoramento da Câmara e Prefeitura Municipal e SAE, com

apresentação de dados, valores e planilhas, incluindo as dos Cargos Comissionados.

2ª Prestação de Contas do OSBO

Edição 07, maio de 2017

Observatório Social do Brasil – Ourinhos, no dia 18 de maio, apresentou 

aos cidadãos ourinhenses, empresários e autoridades seu trabalho 

realizado no 1º quadrimestre/2017.

Apresentação do OSBO na SAE de Ourinhos

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

Projeto: Redação na AMO SIM

Homenagem ao eterno voluntário Sr. Vincezo

2ª Prestação de Contas do OSBO

Na 2ª Prestação de Contas do OSBO, foi feita uma homenagem do OSBO na pessoa do

Procurador da República Dr. Antônio Marcos Martins Manvailer, ao Sr. Vincenzo Paviaglaniti,

sendo representado pela viúva a Sra. Lucinéia de Almeida.

No dia 03 de maio, o OSBO foi apresentado aos funcionários da SAE de Ourinhos, em

especial aos do Setor de Licitações e Compras. Ao final, os presentes elogiaram o trabalho

desenvolvido pelo OSBO e enfatizaram a importância deste para o Município.

Mantenedores

O OSBO fez por vários dias apresentação de seu trabalho, missão, metodologia e

resultados a todos os guardas mirins da AMO SIM e ao final, estes realizaram uma redação que

dente elas, foram escolhidas duas.

As guardas mirins vencedoras, foram: Thaís Oliveira Castro e Eduarda Ribeiro dos Santos,

que foram premiadas no dia da 2ª Prestação de Contas do OSBO, onde receberam vários

prêmios doados pela ELLA Cosmético, Farmais, 58º Subseção da OAB e do OSBO.

8ª ENOS – 1 º Congresso Pacto pelo Brasil

Nos dias 08 e 09 de maio, a Equipe do OSBO, foi à Curitiba/PR participar do 8º ENOS

(Encontro Nacional do Observatórios Sociais) – 1º Pacto pelo Brasil: Calamidades X Eficiência

da Gestão Pública. Foram ministradas mais de 50 palestras, dentre elas a do Dr. Sérgio Moro e

a do Dr. Deltan Dalagnon, que em suas falas, abordaram a importância dos OS para o país e

para a aplicabilidade e fiscalização do dinheiro público, bem como para a sociedade em geral.



No dia 21 de junho, foi encaminhado ao Ministério Público o
Ofício nº 127/2017 do OSBO, onde descreve que foi solicitado à
Prefeitura Municipal e à Câmara dos Vereadores, informações sobre
o uso do imóvel locado pela referida Prefeitura (Dispensa de Licitação
nº 36/2017) no valor mensal de R$ 1.600,00, onde atualmente não é
realizada nenhuma atividade destinada aos músicos, mas sim serve
de moradia ao Diretor da Escola de Bailado, Sr. Paulo Flore, para que
se tome as providências cabíveis.

Prefeitura e Câmara dos Vereadores não respondem o 

ofício enviado pelo OSBO

Edição 08, junho de 2017

Observatório Social do Brasil – Ourinhos, encaminhou ao Ministério Público o Ofício não 

respondido pela Prefeitura Municipal e também pela Câmara dos Vereadores a qual foi 

solicitando informações sobre a Casa do Músico.

RCC Licitações

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

51º FAPI – Stand do OSBO

Casa do Músico

É com muito orgulho que apresentamos o novo Mantenedor,
Fazenda Santa Tereza, que passa a fazer parte deste seleto grupo
de empresários de Ourinhos, que acreditam que mudar é mais que
uma questão de atitude, é a decisão de assumir que somos
protagonistas da história e que cada cidadão ou organização pode e
deve contribuir.

A cada empresa que procura fazer a diferença, nossa eterna
gratidão!

Mantenedores

Dos dias 02 a 11 de junho, o Osbo instalou um stand no Salão da

AIOR na Fapi, para poder divulgar seus trabalhos. Contou com a

participação de: Funcionário, Estagiários, Membros da Diretoria e

Voluntários, que diariamente fizeram plantões no período noturno,

informando às pessoas que por ali passaram.

Novo Mantenedor

A partir de Junho/2017 o OSBO passa a usar o novo sistema de

acompanhamento das licitações e consulta de preços da RCC e

Mercado Público, integrado com todos os 130 observatórios do Brasil.

Este sistema, possui várias ferramentas, modernas e capazes de

agilizar todo o trabalho do OSBO.



Neste mês de julho, a Equipe do OSBO foi pessoalmente a ACE, AIOR e
SEBRAE/SP, apresentar e propor parceria com estas instituições para que apoiassem a
implantação do Projeto: Ourinhos Compra.

Ao conhecerem o objetivo deste projeto que visa incentivar a participação das
Empresas ME-EPP-MEI locais nas licitações e tendo a garantia de receber em até 20
dias, com o Selo de Pagamento colado à nota fiscal, estas instituições plausivamente
aderiram ao projeto, propondo não apenas parceria, mas também capacitação às
Empresas interessadas.

Ao receber este apoio o Projeto foi encaminhado à Prefeitura e Câmara Municipal a
qual aguardamos resposta.

Economia aos cofres públicos – Licitação de 

Hortifrutigranjeiro (merenda escolar)

Edição 09, julho de 2017

Observatório Social do Brasil – Ourinhos por meio de inúmeras intervenções, fez ser cancelada a 

Licitação de Merenda Escolar que apresentava indícios de sobrepreço.

Apresentação do OSBO na ACE 

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

Ciclo de Palestras – Curso

Projeto: Ourinhos Compra

A Coordenadora Patrícia Moreno e a Estagiária Victória Martins, participaram da
Reunião das Mulheres Empreendedoras realizada na ACE no dia 20 do mês de julho,
onde a Coordenadora teve a oportunidade de apresentar o OSBO às presentes, bem
como alguns dos resultados alcançados em benefício dos munícipes.

Na ocasião, as mulheres presentes elogiaram o trabalho do OSBO, sendo que
algumas se interessaram, inclusive, em participar.

Mantenedores

Dos dias 17 a 19 de julho, foi realizado no auditório da ACE um Ciclo de Palestras,

onde vários palestrantes ministraram sobre variados temas aos Empresários e

comunidade local que se fez presentes.

Pudemos contar com a presença: Dr. Antônio Marcos Martins Manvailer (Procurador

da República), Roderic Ken Miyoshi (Consultor de Negócios do SEBRAE/SP), Dr. Gilvano

José da Silva (Assessor Jurídico da ACE), Dr. Fernando de Alves Brito (Professor da Fio e

Coordenador do Curso de Pós-graduação na UENP), Maurício Paula Lima (Educador

Financeiro pela metodologia DSOP), entre outros da própria Equipe do Osbo.

Este Curso permitiu aos participantes certificação.

Licitação nº 76/2017 - Hortifrutigranjeiro

Após inúmeras intervenções via ofícios à Prefeitura e Câmara Municipal, bem como

ao Ministério Público, devido a inércia em responder aos referidos ofícios, a licitação foi

realizada no dia 13 de julho.

Felizmente, a Prefeitura seguiu a sugestão oferecida pelo OSBO em elaborar o

Edital por lote e realizar as comprar tendo como base a Tabela da CEAGESP, o que

evitará aditivos ao contrato.

Assim, com a intervenção direta do OSBO, foi economizado aos cofres públicos

mais de 200 mil reais.



No dia 11 de agosto, estiveram presentes além de funcionários da
Prefeitura Municipal, como: Chefe de Gestão de Alimentação Escolar, Equipe
Técnica da Secretaria Municipal de Educação, representante do Conselho de
Alimentação Escolar e a responsável pela cozinha de referência, também se
fizeram presentes membros da Diretoria do OSBO, João Batista e Maria Célia,
além da voluntária Sandra Helena, que acompanharam a análise dos produtos.

Análise de amostras de produtos comprados pela Prefeitura Municipal.

Edição 10, agosto de 2017

Neste mês de agosto, o Observatório Social do Brasil – Ourinhos, acompanhou a análise 

das amostras de suco, polpa de frutas, pães e biscoitos de polvilho. 

9º Concurso de Desenho e Redação - CGU

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

1º Audiência Pública

Análise de amostras

No dia 08 deste mês, a Equipe do OSBO, representada pela Coordenadora
e Estagiária, estiveram presentes na 1ª Audiência Pública relativa ao exame das
contas de 2015 da Prefeitura. O vice-presidente da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento, vereador Santiago de Lucas Ângelo, comandou o evento,
que é realizado conforme disposto na Lei Orgânica do Município.

Este Projeto foi apresentado ao Poder Executivo e Legislativo do Município
no mês de julho do corrente ano, mas até a presente data não se obteve retorno,
o que contraria as expectativas em relação ao incentivo de Pequenas e Micro
Empresas locais na participação das licitações.

Além desta inércia, o OSBO, desde o início do ano, vem solicitando a
atualização no site da Prefeitura, o que contribui para a Transparência da Gestão
Pública,

Mantenedores

Projeto: Ourinhos Compra

Este Concurso é promovido pela CGU em parceria com os Observatórios

Sociais de todo país e a Equipe do OSBO em conversa com o Secretário da

Educação, Sr. Wilson de Moraes Rosa Filho, apresentou o projeto e todas

informações para a realização deste nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Este Concurso visa propiciar aos alunos o exercício de direitos e deveres

relacionados à condição de cidadão.

28 de agosto: Dia Nacional do Voluntário

Desejamos a todos os Voluntários do Observatório Social do Brasil –

Ourinhos, nosso muito obrigado! Ser voluntário é ter: “Solidariedade,

responsabilidade e compaixão que são sentimentos essencialmente humanos e

virtudes cívicas.”



Após envio de ofícios ao Poder Executivo, Legislativo e ao Ministério
Público, a Prefeitura Municipal cancelou o referido Edital que visava o Registro
de Preços para Aquisição de Mobiliário Diversos, onde o OSBO sinalizou
indícios de sobre preço no orçamento.

Mesmo assim, a Prefeitura realizou o certame e após a publicidade em uma
das Sessões na Câmara Municipal de Ourinhos sobre os apontamentos feito
pelo OSBO, a licitação foi cancelada, mas ainda não consta no site da Prefeitura
o seu cancelamento, o que contraria o Princípio da Transparência e a Lei de
Acesso a Informação nº 12.527/2011.

Cancelamento do Edital nº 79/2017 (mobiliário diversos)

Edição 11, setembro de 2017

Através da intervenção do OSBO, a Licitação para a Aquisição de Mobiliário Diversos no 
valor de R$ 4.527.258,67 foi cancelada por apresentar indícios de sobre preço.

Participação do OSBO nas Audiências Públicas na CMO

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

Apresentação do OSBO

Cancelamento do Pregão Presencial nº 79/2017

No dia 13 deste mês, o OSBO dez uma apresentação de seu trabalho e
resultados que contribuíram para o Município de Ourinhos, aos Professores e
Equipe Pedagógica da EMEF Prof. Josefa Navarro Lemos.

A Equipe do OSBO, representada pela Coordenadora e um dos membros
da Diretoria, foram muito bem recepcionados e receberam inúmeros elogios pelo
bom trabalho desempenhado.

Ainda, neste mês, foi feito alguns apontamentos pelo OSBO ao Poder
Legislativo solicitando providências do Executivo e observa-se que todos os
Vereadores, se manifestaram a favor e, em documento assinado por todos (na
imagem), requereram do Executivo respostas junto ao OSBO.

Isto demonstra claramente o trabalho sério e responsável que o OSBO vem
desenvolvendo no Município de Ourinhos e na aplicação correta do dinheiro
público em benefício da coletividade – munícipes.

Mantenedores

Legislativo de Ourinhos, contribuindo com o OSBO

Neste mês de Setembro a Câmara Municipal dos Vereadores, realizou a

Audiência Pública do Orçamento 2018 a qual a Equipe do OSBO se fez presente

acompanhando os debates apresentados.

Na ocasião o Deputado Estadual Wellington Moura (PRB), que é

presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), vários Prefeitos e Vereadores de

cidades vizinhas a Ourinhos, propuseram melhorias à região, por meio de

requerimentos.



3ª Prestação de Contas do OSBO

Edição 12, outubro de 2017

No dia 09 de novembro será realizada a Prestação de Contas do Osbo na Nova Sede, onde 

serão explanados a economia que contribuímos para o Município de Ourinhos.

1° FÓRUM DOS 100 ANOS, com o Tema: Cidadania e Segurança

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

1ª Reunião da Comissão - Planta Genérica do Município 

Visita ao Pátio da Prefeitura Municipal

No dia 10, um dos membros da Diretoria do OSBO, a qual foi nomeado
conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Ourinhos, esteve presente junto a
Comissão Especial para Avaliação e Revisão da Planta Genérica de Valores do
Município de Ourinhos nas dependência da referida prefeitura.

Esta análise consiste na atualização permanente e constante do cadastro
imobiliário dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana do
Município, e, tendo como objetivo determinar o valor venal dos imóveis, utilizado
como “Base de Cálculo” para o lançamento de Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana – I. P. T. U.

Mantenedores

No dia 20 do corrente mês, a Equipe do OSBO e alguns Voluntários fizeram
uma visita ao Pátio da Prefeitura Municipal, onde puderam conhecer as instalações
do local e onde são armazenados os medicamentos, os alimentos da merenda
escolar, etc.

Na ocasião, a equipe tinha como foco conhecer a instalação do Posto de
Combustível, considerando o acompanhamento do Edital nº 138/2017 que objetiva
a Aquisição de Combustível e, na ocasião pode-se verificar a não manutenção
contínua do local o que preocupou toda a equipe por ser um local de risco.

Neste mês de Outubro, a Equipe do OSBO se fez presente no 1º Fórum dos

100 anos, onde acompanhou as palestras ministradas.

Dentre os muitos assuntos abordados, o principal foi a criação da Secretaria

Municipal de Segurança, contudo, não foi esclarecido de onde virá a verba para

manter esta secretaria e quais os procedimentos que serão necessários para esta

criação. Certamente, estaremos atentos e acompanhando.

3ª Prestação de Contas do OSBO
No dia 09 do mês de novembro, será realizado na Nova Sede do OSBO a 3ª

Prestação de Contas, onde abordaremos as inúmeras intervenções feita pelo OSBO,

bem como os resultados alcançados. Na ocasião, contaremos também com a

participação: Presidente da 58° Subseção da OAB, Roberto Carrasco (abertura do

evento),Tenente-Coronel, Cenise Calasans (Atividade Delegada), Gerente

Administrativo da Amo-Sim, Jósé Henrique Santade (História e atendimento da

guarda-mirim de Ourinhos), Presidente da Santa Casa de Misericórdia, Celso Zanuto

(despesas e receitas da Santa Casa de Misericórdia) e o Pastor da 1ª Igreja Batista em

Ourinhos, Dr. Carlos Water (Importância da cidadania).



3ª Prestação de Contas do OSBO

Edição 13, novembro de 2017

No dia 09 de novembro foi realizada a Prestação de Contas do Osbo na Nova Sede, onde 

foram  explanados a economia que contribuímos para o Município de Ourinhos.

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

Eleição da Nova Diretoria do OSBO 2018/2019

Equipe do OSBO presente na Sessão da CMO

No dia 20, em Assembleia Ordinária e Extraordinária, foi Eleita a Nova
Diretoria do OSBO 2018/2019, onde contará com novos membros que foram
eleitos por unanimidade. Neste mesmo dia, foram feitas algumas alterações do
Estatuto Social do OSBO, com o intuito de poder melhorar o andamento da
Associação.

Discutiu-se novos rumos para o ano de 2018, que certamente, será um ano
de novas conquistas.

Mantenedores

Em todo o decorrer deste ano, a Equipe do OSBO, como: membros da
Diretoria, Voluntários e Estagiários, estiveram presentes nas Sessões que
ocorreram na Câmara Municipal, mas em especial a do último dia 27 de
novembro, quase que todos participaram da 41ª Sessão Ordinária.

Infelizmente, pode-se constatar que além da morosidade na leitura dos
Requerimentos, Indicações e Moções, muitos Projetos de Leis, são votados e
aprovados, sem praticamente nenhuma discussão sobre o assunto pela Casa de
Leis, não dando maior publicidade às Leis aprovadas pelo Poder Legislativo.

No último dia 30, a Equipe do OSBO se fez presente a Convite do Delegado

do CRCSP, Dr. Arnaldo Nunes, para participar do Evento: Café com o Presidente,

onde esteve presente o Presidente Estadual do Conselho Regional de

Contabilidade do Estado de São Paulo, Gildo Freire de Araújo, que no decorrer de

sua excelente palestra, enfatizou o Observatório Social do Brasil, como sendo a

melhor instituição do país que exerce o controle social dos gastos públicos e que

conta com a parceria do CRCSP.

3ª Prestação de Contas do OSBO

No dia 09 do mês de novembro, foi realização na Nova Sede do OSBO a 3ª

Prestação de Contas, onde foi apresentada às mais de 150 pessoas que estavam

presentes, incluindo a imprensa local, os resultados alcançados pelo OSBO entre os

meses de maio a agosto do corrente ano. Na ocasião estiverem presentes renomadas

autoridades do Município, incluindo alguns servidores municipais, que puderam

prestigiar o bom trabalho desempenhando pelo OSBO. Confira em nosso site!

Link: http://ourinhos.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/52/2017/11/3%C2%BA-

Relat%C3%B3rio-Quadrimestral-Maio-a-Agosto-2017-1.pdf

Café com o Presidente do CRC SP no SEBRAE

http://ourinhos.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/52/2017/11/3%C2%BA-Relat%C3%B3rio-Quadrimestral-Maio-a-Agosto-2017-1.pdf


Nova Diretoria do OSBO

Edição 14, dezembro de 2017

No dia 20 de dezembro, foi realizada a Assembleia na sede do OSBO onde foi eleita a Nova 

Diretoria do OSBO 2018/2019 

O Combate a corrupção é uma prática diária e permanente, que precisa ser exercida pela

Sociedade de maneira organizada e eficaz. Assim é o Observatório Social de Ourinhos!

Eleição da Nova Diretoria do OSBO 2018/2019

Equipe do OSBO presente nas Audiências Públicas 

No dia 20, em Assembleia Ordinária e Extraordinária, foi Eleita a Nova
Diretoria do OSBO 2018/2019, onde contará com novos membros que foram
eleitos por unanimidade. Neste mesmo dia, foram feitas algumas alterações do
Estatuto Social do OSBO, com o intuito de poder melhorar o andamento da
Associação.

Link: http://ourinhos.osbrasil.org.br/2017/11/21/nova-diretoria-e-eleita-para-o-
periodo-2018-2019/

Mantenedores

A Equipe do Osbo sempre se fez presente nas Audiências Públicas em que
foram realizadas na Câmara Municipal do Vereadores, onde em momentos
oportunos, fez alguns apontamentos.

Foram realizadas várias audiências no mês de dezembro, sendo discutidos
pelos munícipes presentes inúmeros assuntos, tais como: o Sistema Tributário e a
concessão, por meio de licitação, dos serviços públicos de abastecimento de
esgotamento sanitário – SAE.

No último dia 18 de dezembro, a Equipe do Osbo fez uma visita a Unidade de

Pronto Atendimento – UPA 24H, localizado na Rua Celestino Lopes Bahia, 545 -

Vila São Luiz, onde foram recepcionados pela Supervisora e Chefe de

Enfermagem.

A diligência teve como objetivo verificar as instalações do Programa

Arquitetônico que se refere ao UPA 24H – Porte II e funcionamento da Unidade, a

qual resultará em um relatório.

Visita ao UPA 24H

Participação do OSBO no evento da 58º Subseção da OAB

O Osbo esteve presente no Evento – Palestra sobre Reforma Trabalhista,

realizado pela 58º Subseção da OAB de Ourinhos nas dependências do

SEBRAE/SP, onde a Coordenadora fez uso da palavra.

Na ocasião, relatou sobre os muitos resultados alcançados pelo Osbo e a

economia gerada aos cofres públicos municipal.

http://ourinhos.osbrasil.org.br/2017/11/21/nova-diretoria-e-eleita-para-o-periodo-2018-2019/

