
 

 

 

Observatório Social de Rio do Sul reúne-se com equipe 

municipal de licitações 

Foi realizada no dia 23 de maio, a 

reunião da diretoria do Observatório 

Social de Rio do Sul, com a presença do 

diretor do Departamento Central de 

Compras e Licitações da Prefeitura 

Municipal de Rio do Sul, José Deola, do 

pregoeiro, Odirlei Farinéa, e da 

integrante da equipe de apoio para 

licitações, Franciele Lippel Laubenstein. 

O encontro teve como objetivo trazer ideias sobre como melhorar o setor, 

aumentar a participação das empresas de Rio do Sul nas licitações, entre 

outros aspectos. Nos seus três anos de atuação, o observatório foi em 

quase 100% das licitações, ajudando a aumentar a transparência, 

convidando empresas a participarem, incentivando a concorrência para 

diminuição dos preços e verificando os problemas localmente. 

Os convidados foram questionados sobre quais suas maiores dificuldades, 
problemas internos e quais os pontos mais relevantes em que o 
Observatório poderia ajudar. O presidente do OS Rio do Sul, Jean Sandro 
Pedroso, ressaltou que “desde que iniciamos a participação nas 
licitações, ouvimos muitas coisas negativas por parte das empresas 
licitantes. Hoje, no entanto, percebe-se que a realidade é outra. É  
 
 

 
 
possível destacar a melhoria na transparência. Todos os editais e atas 
estão disponíveis e os certames estão sendo transmitidos ao vivo pela  
Internet. Por isso parabenizamos o trabalho feito pela equipe de 
compras”, comentou Pedroso.  
 
O presidente também alertou que poucas empresas da cidade possuem 
interesse em participar dos processos licitatórios do município. Como 
sugestão, o pregoeiro, Odirlei Farinéa, ressaltou a importância do 
planejamento para lançar os editais com mais antecedência, para que as 
empresas possam se organizar.  
 

 
 



 

 
 

 

OS Rio do Sul busca melhorias no sistema SIGEP 

O Observatório Social de Rio do 

Sul recebeu a visita do diretor 

Técnico de Gestão e Inovação, 

Odair da Rosa, juntamente com 

a diretora do Departamento de 

Captação de Recursos e 

Projetos, Luana Bianchet e o 

chefe da Divisão de Software e 

Hardware, Almir Bolduan. O 

encontro aconteceu no dia 09 

de maio e teve como objetivo discutir a evolução do Sistema para 

Divulgação e Controle dos Projetos em Execução no Município (SIGEP). 

Foram realizadas várias discussões para o melhoramento do sistema e 

maior transparência de todas as informações. Odair da Rosa falou sobre o 

intenso trabalho que está sendo feito e que vem de encontro ao objetivo 

do OS. Ele comentou que a ideia principal é ter um processo completo no 

SIGEP, desde a demanda e desenvolvimento até a captação de recursos, 

licitação, etc.  

O presidente do observatório, Jean Sandro Pedroso, ressaltou a carência 

de informações atualmente em relação ao que havia antes. Segundo 

Odair o sistema já está sendo trabalhado para isso.  

O vice-presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia do 

Observatório Social de Rio do Sul, Eder Cleiton Nardelli, parabenizou a 

equipe pela preocupação em criar uma ferramenta que facilite o trabalho, 

que gere adesão dos fiscais, e que seja bem utilizada. Ele também 

enfatizou a necessidade de dar mais visibilidade ao sistema. 

 

OS Rio do Sul realiza palestras em escolas 

As escolas estaduais EEB Roberto Moritz, de Ituporanga, e EEB Pedro 

Américo, de Agrolândia, receberam palestras com representantes do 

Observatório Social de Rio do Sul, nos dias 16 e 17 de maio. Os 

eventos reuniram cerca de 200  estudantes do Ensino Médio, assim como 

professores e colaboradores. As palestras foram organizadas pelo Núcleo 

de Jovens Empreendedores, da associação empresarial de cada município, 

como parte das ações de mobilização do Feirão do Imposto.  

 

Ministradas pela vice-presidente para assuntos de controle social, Flávia 

Elisa Tomio, e pela colaboradora do OS Rio do Sul, Letícia Bachmann, as 

palestras tiveram como objetivo demonstrar o que é e o que faz um 

Observatório Social. 

 



 

 

 

Representantes do OS Rio do Sul participam do 9º ECOS 

O Observatório Social do Brasil (OSB) realizou, em parceria com o OS 

Blumenau, o 9º Encontro Catarinense dos Observatórios Sociais (ECOS). O 

evento ocorreu no dia 14 de maio de 2018, em Blumenau. 

Com o objetivo de reunir os representantes dos 27 observatórios sociais 

que integram Santa Catarina, o encontro contou com diversos 

convidados, que abordaram temas como gestão de voluntários e o 

compartilhamento de boas práticas realizadas pelos OS’s. 

O Observatório Social de Rio do Sul esteve presente, representado por 

seu presidente, Jean Sandro Pedroso, e os colaboradores, Josué Luis 

Fronza e Letícia Bachmann. A equipe foi em busca de conhecimentos para 

a melhoria dos processos do OS Rio do Sul.  

 

 

 

Professores da Rede Municipal dão início ao projeto Um 

por Todos e Todos por Um 

A terceira edição do projeto Um Por Todos e Todos Por Um foi lançado no 

mês de abril, numa parceria entre o Observatório Social de Rio do Sul, 

Prefeitura Municipal de Rio do Sul e Controladoria Geral da União (CGU). 

O projeto envolve 10 escolas da rede municipal de ensino e atendendo 

cerca de 340 alunos. 

Durante o mês de maio as escolas iniciaram as atividades, tendo como 

suporte o empenho e dedicação de professores e alunos. O primeiro 

módulo do projeto trata sobre autoestima e autoconhecimento, e leva os 

estudantes a refletirem sobre aquilo que são e sobre o respeito as 

pessoas, trazendo atividades que permitem o conhecimento sobre si 

próprios. 

 

 



 
 

 

Observatório Social de Rio do Sul presente no 9º 
Seminário de Educação Fiscal 

Mais de 100 pessoas reuniram-se na Associação dos Municípios do Médio 

Vale do Itajaí (Ammvi) para acompanhar a programação do 9º Seminário 

de Educação Fiscal, o 10º Seminário Catarinense de Transparência e 

Controle Social, e a 4ª Semana Municipal da Transparência e Combate à 

Corrupção. Os eventos foram promovidos pela Prefeitura de Blumenau, 

em parceria com o governo do Estado, o Conselho Regional de 

Contabilidade e a Ammvi. 

A abertura ocorreu no dia 15 de maio, contando com diversas palestras e 

seminários, além de painéis sobre cidadania nas eleições e transparência 

no legislativo.  

O Observatório Social de Rio do Sul esteve presente, representado por 

seu colaborador Josué Luis Fronza. A instituição foi citada como um bom 

exemplo de educação fiscal, com o bem sucedido programa “Um por 

Todos e Todos por Um”, em parceria com a CGU e a Prefeitura Municipal 

de Rio do Sul. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


