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O que é um OS (Observatório Social)

✓ “É um espaço para o exercício da cidadania, que deve
ser democrático e apartidário e reunir o maior
número possível de entidades representativas da
sociedade civil com o objetivo de contribuir para a
melhoria da gestão pública.” (Observatório Social do
Brasil)

Fonte: osbrasil.org.br

http://osbrasil.org.br/


O que é um OS?

✓ Funcionamos na forma de
associação sem fins
lucrativos;

✓ Fazemos parte de um
Sistema coordenado pelo
Observatório Social do
Brasil (OSB);

✓ Somos 134 Observatórios
Sociais em 16 Estados
brasileiros - 27 em SC.

Fonte: osbrasil.org.br

http://osbrasil.org.br/


Mudanças nas Diretorias

✓ Rodrigo de Bona da Silva, por motivos profissionais, solicitou
saída do OSF. Marina Miranda assumiu a Diretoria de
Monitoramento da Gestão .

✓ Visando agilizar os processo de análise de licitações foram
criadas Coordenadorias na Diretoria de Monitoramento da
Gestão:
✓ Compras: Dione Follmann

✓ Saúde: Carla Giani

✓ Obras: Guilherme Teske

✓ Ana Claudia Mota assumiu a Diretoria Jurídica, substituindo
Marina Miranda.



Mudanças nas Diretorias

✓ Linda Döll, que atuava como diretora de Gestão de
Voluntários, solicitou desligamento do OSF. O cargo até o
momento não foi ocupado

✓ Guilherme Teske Correa que atuava como coordenador de
Monitoramento da Gestão – Obras solicitou desligamento do
cargo que foi assumido por Juarez Pontes

✓ Marina Miranda que atuava como Vice Presidente e Diretora
de Monitoramento da Gestão permanece somente na Vice
Presidência e Carla Giani assume o cargo

✓ Devido a saída de Carla Giani da coordenação de
Monitoramento da Gestão – Saúde, o cargo é assumido por
Karen Bayestorff



Mudanças nas Diretorias

✓ Josemar Lopes que atuava como Diretor de Administração e
Finanças solicita desligamento e seu cargo é assumido por
Simone Cechetto

✓ O cargo de diretor de Gestão de Voluntariado que estava vago
é assumido por Eduardo Bomfiglio
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Novos mantenedores e 
apoiadores

✓ Projeto Somar UNICRED (aporte financeiro pelo 
período de 6 meses)

✓Neoway Tecnologia (aporte financeiro pelo período 
de 1 ano)

✓ Renovação de parcerias com Apoiadores:

• Orsitec: Serviços contábeis

• Lusch Agência de Eventos: Participação gratuita do 
OSF no Evento “Empreende Brazil” (6/7/2019)



Mantenedores e Apoiadores Atuais

Doadores – PFs
apartidárias que 

contribuem 
espontaneamente



Voluntário(a)s

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril

Quantidade 8 6 6 6

✓ Adesão de 26 voluntários no período 
✓ Total de voluntários atualmente: 72 

✓ Dia 29/01 foi promovido um Encontro, com participação de
27 Voluntário(a)s das Diretorias de Monitoramento da Gestão
e Jurídica, com o objetivo de apresentar ferramentas de
trabalho, esclarecer dúvidas e entender as eventuais
necessidades de capacitação para análise de processos
licitatórios.



Fotos do Evento



Voluntários 1 ano

✓ Em abril 5 voluntários completaram 1 ano de atividades no
OSF. Agradecemos imensamente pelo comprometimento e
dedicação durante esse período!



Reuniões de Diretoria
✓ Durante o quadrimestre, várias equipes reuniram-se para 

discutir ações e atividades de suas diretorias. Alguns registros 
abaixo:

Monitoramento da Gestão
Monitoramento - Saúde

Educação Fiscal Incentivo às MPE´s nas Licitações Monitoramento - Obras



Reuniões de Diretoria

✓ Alguns voluntários da equipe

de Monitoramento da Gestão

reuniram-se na Sede para análise

de Editais em grupo

Reconhecimento de Boas Práticas +
Indicadores da Gestão Pública

Monitoramento - Obras Incentivo às MPE´s nas
Licitações



Reuniões Importantes

✓ 10/01 Reunião com Secretário da Casa Civil Everson
Mendes e a Vice Presidente Marina Miranda.

✓ 16/01 Marina Miranda esteve na PMF para
apresentação à nova Secretária de Administração e
Secretário de Mobilidade do Município

✓ 22/01 Reunião com Sr. Alfredo Ibiapina, presidente da
Orcali e o Octávio Lebarbenchon Neto, Diretor de
Relacionamento com Entidades, objetivando parceria.

✓ 22/01 Octávio Lebarbenchon Neto reuniu-se com Sr.
Daniel Leipnitz, presidente da Acate e o presidente do
OSF Roberto Zardo, objetivando parceria



Reuniões Importantes

✓ 18/02 Reunião da Diretora de Incentivo às MPEs nas Licitações e
da voluntária Mara com os representantes do Sebrae SC
Douglas Luís Três e Wanderley Andrade para alinhamento de
parceria no Evento que será promovido pelo OSF.

✓ 25/02 Reunião do Diretor de Relacionamento com Entidades
com a voluntária Mara visando contato com as empresas
Neoway e Flex Contact Center objetivando concretizar parcerias
via Acate.

✓ 25/02 Reunião do Presidente e Vice do OSF com Cel. Sandro e
Cel. Bressan à respeito dos questionamentos feitos no certame
de gêneros alimentícios emitido pelo Corpo de Bombeiros
Florianópolis.

✓ 27/02 O presidente do OSF e coordenador de Monitoramento
de Obras fizeram apresentação institucional do OSF para equipe
de Inspetoria do CREA, visando futuras parcerias.



Reuniões Importantes

✓ 08/03 Reunião da equipe de Reconhecimento de Boas
Práticas com representante da Clickview com o objetivo de
parceria na solicitação de uma licença gratuita. Essa
solicitação está sendo avaliada.

✓ 14/03 Reunião do OSF com Integrantes do laboratório Bridge
da UFSC que estão desenvolvendo um aplicativo relacionado
à obras na área da saúde, o objetivo foi apresentar a versão
inicial e promover uma troca de experiências.

✓ 19/03 Reunião da equipe de Monitoramento da Gestão –
Saúde com o Conselho de Alimentação escolar para discutir
questões relacionadas à qualidade dos gastos públicos com
alimentação escolar e com a intenção de parceria para
atuação em conjunto



Reuniões Importantes

Reunião com Conselho de 
Alimentação Escolar

Reunião com Integrantes Laboratório Bridge - UFSC



Reuniões Importantes
✓ 01/04 - visita do Vereador Pedrão que convidou o OSF para

participar do evento "Legislativo, transparência e governança
colaborativa: como o cidadão participa com o Legislativo do
controle da gestão pública?" que foi promovido pelo grupo de
Pesquisa Politéia da Udesc/Esag.



Eventos do OSF

✓ No dia 03/04 o OSF promoveu o evento “Compras com o governo –
Uma oportunidade para sua empresa”

✓ A organização do evento foi realizada pela equipe da diretoria de
Incentivo às MPE´s nas Licitações na sede do Sebrae e contou com o
apoio de várias instituições

✓ 50 micro empresários 

estavam presentes  nas 

palestras realizadas   

✓ Foram arrecadados 49Kg

de alimentos não perecíveis

para doação



Fotos do Evento 



Eventos do OSF

✓ No dia 24/04 o OSF realizou mais uma apresentação do Projeto
Fazer – Observador Mirim ”

✓ Realizado pela equipe da Diretoria de Educação Fiscal na
ACADEPOL em Canasvieiras, o evento contou com a presença
de 240 crianças de 3ª à 6ª séries de escolas municipais

✓ Escolas que participaram:

• E.B. Osmar Cunha

• E.B. de Jurerê

• E.B. Virgílio Reis da Várzea

de Canasvieiras



Fotos do Evento



Visita ao Almoxarifado Central

✓ Dia 15/02 a equipe de Monitoramento da Gestão – Compras
realizou uma visita ao Almoxarifado Central de Florianópolis
dando continuidade ao monitoramento iniciado em 2017.

✓ O objetivo foi verificar a implementação das medidas exigidas
à empresa no edital e no contrato. Foram verificadas entregas
e armazenamento de insumos para Secretaria de Educação no
dia 28/12/2018, em período de férias escolares.

✓ Será encaminhando um relatório com as considerações do OSF
à Prefeitura Municipal de Florianópolis.

✓ Após a visita do OSF, o contrato com a empresa foi rescindido
e a PMF está providenciando uma contratação emergencial e
nova licitação.



Fotos da VisitaFotos da Visita



Acompanhamento de Obras

✓ No dia 22/02 a equipe de Monitoramento da Gestão – Obras
realizou uma visita técnica a obra inacabada da creche Sol
Nascente (Novamsol) localizada no bairro Saco Grande. Após
a visita, a PMF informou que serão retomadas as atividades. O
OSF continuará monitorando até a finalização da obra desta
creche que poderá atender 50 famílias.



Fotos da Obra



Acompanhamento de Obras

✓ No dia 15/03 a equipe de Monitoramento da Gestão - Obras
visitou a UPA Continente para avaliação da obra que foi
entregue em 28 de fevereiro



Acompanhamento de Obras

✓ Dia 27/03 a equipe de Monitoramento da Gestão – Obras fez
uma visita técnica na UPA Sul da Ilha para avaliação da
licitação lançada pela PMF



Acompanhamento de Obras

✓ No dia 29/04 a equipe de Monitoramento da Gestão - Obras
realizou visita técnica na Creche Modular de Capoeiras para
avaliar a qualidade da obra que será entregue em breve



Monitoramento da Gestão



OSF em eventos públicos

✓ No mês de janeiro a Diretora Mariana
Pegoraro (Incentivo às MPE´s nas
Licitações) e a Vice-Presidente Marina
Miranda representaram o OSF na
Entrega do Plano de Desenvolvimento
Econômico à Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Projeto Cidade
Empreendedora: – SEBRAE fortalecendo
parcerias junto ao SEBRAE-SC, AMPE e
outras Entidades.



OSF em eventos públicos

✓ No dia 26/02 o OSF participou

do Café Social do ICOM –

Instituto Comunitário Grande

Florianópolis – Como Engajar

Voluntários aprimorar as

técnicas de Gestão de

Voluntariado



OSF em eventos públicos

✓ No dia 26/03 o OSF participou

do evento “Abraçando o

Controle Social” com a

palestra do Presidente

Roberto Zardo e a presença de

outros voluntários. O evento

aconteceu no auditório do

CRCSC.



OSF em eventos públicos

10/04 – Participação do OSF no grupo de trabalho
relacionado ao "Programa de Capacitação em Controle",
promovido pelo Politeia, Grupo de Pesquisa do Curso de
Administração Pública da ESAG/UDESC com o objetivo
iniciar um trabalho de construção colaborativa e
planejamento de um Programa de Capacitação em
Controle a ser desenvolvido nos próximos anos em
Santa Catarina. O evento reuniu diversas entidades
como TCU, MPSC, Câmara Municipal de Florianópolis,
MPTC, CGU, TCE e também representantes do
Observatório Social de Londrina, precursor do sistema
de observatórios sociais no Brasil



Fotos do Evento



OSF em eventos públicos

✓ Nos dias 08, 09 e 10 de abril o

OSF participou do curso

promovido pela Transparência

Brasil "Obra Transparente"

que visa a capacitação para a

fiscalização de Obras Públicas



OSF em eventos públicos

✓ No último dia do curso foram

visitadas 3 obras municipais:

UPA Sul (não iniciada); Creche

Modular de Capoeiras (em

andamento) e Creche Antonieta

de Barros (concluída)



OSF em eventos públicos

✓ A matéria sobre o curso foi transmitida no JA Notícias



Notícias do OSF

✓ Em janeiro o Encontro dos Voluntários foi
divulgado na coluna de Moacir Pereira no
NSC Total;

✓ O OSF foi citado no Jornal Notícias do Dia
sobre o corte de cargos comissionados na
Câmara Municipal.



Notícias do OSF

✓ O OSF promoveu um evento para Micro e Pequenos empresários
no mês de abril. Esse evento foi divulgado em vários sites



Divulgação do OSF

✓ O evento do Projeto Fazer – Observador Mirim apresentado em
abril foi divulgado nos sites:

http://www.tudosobrefloripa.com.br/inde
x.php/desc_noticias/observatorio_social_
de_floripa_promove_evento_para_crianc
as_das_escolas_mun

https://ocp.news/economia/observatorio-social-de-
florianopolis-promove-evento-para-alunos-da-rede-
municipal-de-ensino

http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/observatorio_social_de_floripa_promove_evento_para_criancas_das_escolas_mun
https://ocp.news/economia/observatorio-social-de-florianopolis-promove-evento-para-alunos-da-rede-municipal-de-ensino


Outras notícias do OSF

✓ A partir de janeiro as Sessões de Licitações passam a ser divulgadas
nas Redes Sociais do OSF (Facebook, Instagram e Twitter). Além de
enviadas para nosso parceiro AMPE Metropolitana que também
divulga em seus canais.

✓ O objetivo é divulgar para todos, especialmente para as MPE´s
incentivando-as a participarem nessas Sessões.



Resultado Financeiro



Gratidão

✓ Agradecemos os nossos Mantenedores, Apoiadores,
Voluntário(a)s e demais pessoas que divulgam o trabalho do
OSF.

✓ Juntos por uma Florianópolis cada vez melhor para todos!!!



Siga o OSF na redes sociais!


