Observatório Social de Cruz Alta
(OSCA): relato de experiência
2º Encontro dos Observatórios Sociais do Estado do
Rio Grande do Sul
Apresentação: Angelita Woltmann – Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia



Conselho de Administração

-

Presidente: Joceli Jappe (Lions)
Vice-Presidente para Assuntos Administrativofinanceiros: Profª Luciana Paim Pieniz
(Unicruz)
Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e
de Alianças: Rodrigo Fraporte (ACI)
Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e
Metodologia: Profª Angelita Woltman (Unicruz)
Vice-Presidente para Assuntos de Controle
Social: Adaltro Cezar Santos de Lima (OAB)

-



Conselho Fiscal

-

Prof. Adelino Machado (Unicruz)
Josélia Stoffel (CRC)
Ronaldo Dal Forno Gonçalves (CRECI)
Suplente: Humberto Dauve Brandeburg
(ROTARY)


-

Secretaria Executiva
Nair Giacobbo (CRC)
Profª Raquel Souto (Unicruz)



Estagiária: Mariele Oliveira Pulga

 Breve histórico:
2011
- 1ª reunião: 13 de dezembro (Unicruz)
2012
- 18 de junho de 2012: Reunião na OAB
- 02 de julho de 2012: Explanação ao Prefeito, em seu gabinete
- 02 de julho de 2012: Explanação na Câmara de Vereadores
- 10 de setembro de 2012: Palestra de sensibilização do Observatório Social
na Unicruz – Centro
- 13 e 27 de novembro , reunião da equipe no gabinete da Reitora

2013
-

27 de fevereiro: reunião da equipe no gabinete da Reitora
06 de março: Reunião do grupo no CCSA
11 de março: Participação na reunião da ACI para sensibilização
13 e 23 de março: Reunião do grupo para discussão do Estatuto
11 de julho: INAUGURAÇÃO DO OSCA em sua sede, na
Unicruz – Centro

 Atividades desenvolvidas pelo OSCA após a instituição oficial
dos trabalhos:
-

Atuação no Pregão Eletrônico nº 048/2013 - Modalidade Pregão
Presencial de Menor Preço Global - foi ANULADO o processo
licitatório.

-

Atuação no Pregão Presencial 078/2013 - irregularidades formais e
evidências sobre preço - pedido de providências ainda não respondido
pela Prefeitura Municipal.

-

Análise sobre a possibilidade de atuação em denúncia sobre licitação já
ocorrida no município de Boa Vista do Incra (EDITAL DE LICITAÇÃO Nº
15/2013 / EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 05/2013)

- Promoção de palestra sobre Responsabilidade Fiscal e a função dos
Observatórios Sociais - III Semana Acadêmica do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade de Cruz Alta - dia 26 de
agosto, 19h30, com Tânia Moura da Silva, Vice-presidente para assuntos
de produtos e metodologia do Observatório Social de Santa Maria.

- Audiência no Gabinete do Prefeito Municipal Sr. Juliano Silva,
com objetivo de apresentar a proposta do OSCA.
- Proposição para que o Portal de Transparência do município de
Cruz Alta fosse mais abrangente, não tão resumido. Sua
ponderação considerou a possibilidade do OSCA participar na
elaboração de um novo modelo de interface para a página.
- Reuniões quinzenais com o grupo, definindo atividades,
cronogramas, plano estratégico (em elaboração), captação de
novos voluntários, agenda de treinamento e capacitação.



Proposições em andamento e debate no OSCA/ Projetos para 2014:

- Projeto de ação sobre Educação Fiscal para crianças e adolescentes (auxiliado

pela Coordenação do PROIES e professores de Direito Tributário da
Universidade de Cruz Alta)

- Projeto de ação sobre Atuação do Observatório junto aos Conselhos
Municipais, no qual a primeira pauta planejada é um mini-curso sobre
licitações
- Projetos de pesquisa para que sejam encaminhados à Universidade de Cruz
Alta e ligados à atuação do Observatório Social nos seguintes temas:
a) Responsabilidade Fiscal - com objetivo de avaliar as rubricas de desembolso nas
ultimas duas gestões municipais, comparando com os aspectos legais, principalmente
com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e com as dotações
orçamentárias – junto ao Curso de Ciências Contábeis
b) Licitações Sustentáveis – com o objetivo de estudar e aprofundar a efetividade da Lei
n.º 12.349/2010, que prevê compras públicas sustentáveis – junto ao Curso de Direito

- Planejamento de mini-curso para os membros do OSCA e representantes do
setor de licitações da Prefeitura Municipal com a Mestranda no Programa de
Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – UTPR, Lucimara Oldani Taborda Coimbra sobre "Licitações
sustentáveis: As compras públicas, a partir da Lei n.º 12.349/2010"

- Análise do balancete da Câmara de Vereadores de Cruz Alta no período de
janeiro á agosto de 2013. Em conseqüência disso foi dado encaminhamento
de pedido esclarecimentos de algumas despesas, tais como:


Questionamento sobre o convênio com o CIEE - Centro de Integração Empresa EscolaRS, no valor R$ 40.322,00, sendo que a câmara tem colaboradores efetivos mais os
cargos em comissão.



Verificação do Convênio com a Expertise Soluções Financeiras Ltda;



Contratação de viagens com a Novos Rumos Viagens e Turismo , no sentido de
esclarecer as finalidades para a contratação;

 Verificação dos gastos com a Tulipa Floricultura e Decorações no
valor R$ 11.130,00, considerando que a Câmara de Vereadores
não possui jardim externo.
 Sobre o contrato da mídia televisiva, cuja contratação pelo período
de 12 meses e seu pagamento é realizado mensalmente, e o nosso
questionamento é de que nos meses em que há o recesso
parlamentar o pagamento é realizado na sua integralidade.
 Em relação aos gastos com transporte e alimentação tanto dos
Cargos em Comissão e dos Vereadores, quais os retornos em
benefício a população do município, tem em vista que representam
valores bastante elevados

 Contatos:
E-mail: observatoriosocialca@gmail.com
Endereço: Rua Andrade Neves, 308 – 2º piso - Centro Cruz Alta – RS
Telefone: (55) 33228400 – com Mariele O. Pulga
(estagiária do OSCA)
No facebook: Observatório Social de Cruz Alta/RS
Blog: http://observatoriosocialdecruzalta.blogspot.com.br/

