Ação conjunta Observatórios Sociais e TCU
No período de maio a setembro o Observatório Social de Rio do Sul,
juntamente com outros 59 observatórios de diversos estados do país, participou do
projeto do Tribunal de Contas da União que trata sobre a avaliação de transparência
e gestão de contratações dos municípios. Confira abaixo a matéria publicada pelo
TCU:

Na segunda etapa, iniciada na primeira semana de agosto, os observadores sociais
avaliarão como os municípios realizam a gestão de contratações, avaliando, por
exemplo, se as prefeituras possuem manuais de procedimentos para as compras e
se os fiscais de contrato são treinados. Novamente auditores do TCU estão dando
treinamento e tutoria aos cidadãos.

Cidadãos, sob a tutoria do TCU, avaliam a capacidade dos municípios de contratar
bem

Os resultados do trabalho poderão ser utilizados por cada Observatório Social para
que cobrem dos seus respectivos gestores municipais planos de ação com objetivo
de corrigir as deficiências encontradas, de forma que melhore a transparência e a
capacidade de contratar do município.

O Tribunal de Contas da União (TCU) está treinando e orientando integrantes da
rede Observatório Social do Brasil em cidades de dez Estados para que analisem
como as prefeituras realizam a gestão de contratações.

As informações coletadas pelos observadores sociais integram um processo de
levantamento no TCU, de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, e
poderão subsidiar atuação futura do Tribunal.
Lista de municípios cujos observatórios estão participando do trabalho:

Cidadãos de sessenta municípios estão avaliando se suas prefeituras têm condições
de realizar boas contratações públicas.
Para fortalecer o controle social sobre o dinheiro federal transferido aos municípios,
o Tribunal de Contas da União (TCU) está treinando e orientando integrantes da
rede Observatório Social do Brasil em cidades de dez Estados para que realizem a
avaliação, em duas etapas, da capacidade desses municípios para contratar bem.
Na primeira etapa, que ocorreu entre maio e julho de 2018, os “observadores
sociais” – como são chamados os voluntários da rede – solicitaram e analisaram
informações a fim de avaliar se os municípios atendem aos requisitos da Lei de
Acesso à Informação (LAI). Auditores do TCU treinaram os cidadãos antes do início
do trabalho e ofereceram tutoria durante o período em que os cidadãos analisaram
as informações entregues pelas prefeituras.

Barreiras – BA ; Jequié – BA; Porto Seguro – BA; Santo Antônio De Jesus – BA;
Cáceres – MT; Sorriso – MT; Campo Grande – MS; Pará De Minas – MG; Piumhi –
MG; Uberlândia – MG; Assis Chateaubriand – PR; Campo Largo – PR; Campo Mourão
– PR; Cascavel – PR; Curitiba – PR; Foz Do Iguaçu – PR; Francisco Beltrão – PR;
Guarapuava – PR; Irati – PR; Mandaguari – PR; Marechal Cândido Rondon – PR;
Matinhos – PR; Palmeira – PR; Ponta Grossa – PR; Araruama – RJ; Rio De Janeiro –
RJ; São Pedro Da Aldeia – RJ; Bento Gonçalves – RS; Erechim – RS; Farroupilha – RS;
Guaíba – RS; Novo Hamburgo – RS; Porto Alegre – RS; São Leopoldo – RS; Caçador –
SC; Chapecó – SC; Criciúma – SC; Imbituba – SC; Indaial – SC; Joinville – SC; Lages –
SC; Morro Da Fumaça – SC; Navegantes – SC; Palhoça – SC; Rio Do Sul – SC; Franca –
SP; Itapeva – SP; Jacareí – SP; Jundiaí – SP; Limeira – SP; Lins – SP; Ourinhos – SP;
São Caetano Do Sul – SP; São José Do Rio Preto – SP; São José Dos Campos – SP; São
Paulo – SP; Sorocaba – SP; Taubaté – SP; Araguaína – TO E Palmas – TO.

Pré-eleições - Movimento Unidos Contra a Corrupção
No mês de setembro o OS Rio do Sul continuou trabalhando fortemente na
mobilização da campanha Unidos Contra a Corrupção – 70 novas medidas para
acabar com este velho problema do Brasil.
Foram realizadas palestras em diversas instituições e entidades de Rio do Sul, como
Unidavi, JCI e Uniasselvi Famesul, atingindo cerca de 500 pessoas. Houve também a
divulgação da campanha no evento de jovens cooperativistas da Cravil.
Também foi realizada uma ação de mobilização no Parque Municipal Harry Hobus,
no domingo no parque, sendo realiza uma atividade de zumba e também
abordagem individual falando para os presentes sobre o movimento e a importância
de lutarmos juntos pela transformação de nosso país.
Além do Unidos Contra a Corrupção, o observatório também trabalhou na
mobilização da campanha Eu Voto Alto Vale, por entender a necessidade de
representatividade do Alto Vale do Itajaí.
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