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Com o objetivo de verificar o andamento de
algumas obras realizadas pelo Poder Público
Municipal de Rio do Sul/SC, o Observatório
Social do Brasil – Rio do Sul realizou algumas
vistorias nos meses de junho e julho.
As vistorias se deram através da análise dos
projetos, licitações e respectivos valores
investidos em cada uma das obras. Trabalho
este efetuado pelo voluntário do Grupo de
Trabalho de Infraestrutura.Nos locais, o que
se constata são problemas relacionados à
execução dos projetos e falta de fiscalização
por parte do Poder Público Municipal.
O Observatório efetua esse trabalho de monitoramento para que possa repassar essas
informações ao Executivo e cobrar melhorias na gestão de obras. Algum tempo o
Observatório sugere uma maior fiscalização das obras. No curso da Controladoria
Geral da União (CGU) foi repassada a informação que quanto melhor projetado a obra,
menos problemas na execução ocorrerá.
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1

ª

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

DO

OSB

EM

2020

No dia, 23 de julho, o
Observatório

Social

do

Brasil – Rio do Sul realizou
de

forma

remota

a

1ª

Prestação de Contas do ano
de

2020,

referente

aos

meses de janeiro a abril,
com

o

objetivo

de

apresentar à comunidade
algumas
atividades

das
que

principais
foram

e

estão sendo desenvolvidas
pelo Observatório em prol
da cidade de Rio do Sul/SC.
Destacaram-se algumas reuniões, como por exemplo, visita à Câmara de Vereadores
para conhecimento dos trabalhos para o ano de 2020, 1º Encontro de integração
entre voluntários do Observatório, encontros dos Grupos de Voluntários de Gestão
Fiscal e da Câmara. Reuniões com Secretários Municipais e apresentação preliminar
de alguns dados decorrente da avaliação das atividades dos vereadores, obtidos
através do Monitoramento do Legislativo – Monitlegis.

ACOMPANHE

AS

REDES

SOCIAIS

DO

OBSERVATÓRIO

www.instagram.com/osbriodosul
www.facebook.com/osriodosul
Observatório Social Rio do Sul

osbRiodoSul
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AGOSTO

SEMANA

DE

HISTÓRIA

No dia 25 de agosto, o Observatório
Social do Brasil – Rio do Sul completou 6
anos de fundação. E para comemorar
essa data, entre os dias 17 a 21 de agosto
foram postadas fotos que lembram um
pouco a nossa história!

SEMANA

Entre os dias 24 a 28

DO

VOLUNTARIADO

de agosto foi

comemorado a semana do voluntariado,
e novamente queremos agradecer a
todos

os

voluntários

pelo

tempo

dedicado à missão, em especial aos que
ajudam a tornar nossa cidade um lugar
melhor para se viver, com transparência
e melhoria na aplicação dos recursos
públicos!
Faça parte do time de voluntários do
Observatório Social e ajude a fazer a
diferença!
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Na noite do dia, 25/08, os membros associados do Observatório Social do Brasil – Rio
do Sul e a comunidade em geral, reuniram-se de forma virtual com o intuito de eleger
os novos Conselhos de Administração e Fiscal. Por conta da Pandemia do COVID-19 o
ato não pode ser realizado de forma presencial, mas o sucesso se deu
igualmente.Ainda como Presidente e em tom de despedida o Sr. Jean Sandro Pedroso
finalizou seu espaço de fala com a frase “Entendo hoje que o Observatório é como um
Tsunami. Ele pode estar só no começo, como uma pequena onda, mas está crescendo
e trazendo mudanças significativas por onde passa”.
Após a apresentação do plano de trabalho dos candidatos, o procedimento eleitoral foi
realizado com o apoio de ferramentas online que possibilitaram maior transparência e
agilidade. Após a conferência e com a unanimidade dos votos, a Chapa 01 foi eleita,
tendo como Presidente o Sr. Riciéri Fernando Ramlov.
Em seu discurso, agora estando como Presidente do Observatório Social, Sr. Riciéri fez
um agradecimento especial a sua família e aos amigos que o apoiaram neste novo
desafio. “Assumo a Presidência com muito orgulho e consciente do trabalho que
precisamos desenvolver ao longo dos próximos dois anos. Se eu não posso fazer tudo
o que eu quero, pelo menos quero fazer tudo o que eu posso”, finalizou.
A data ainda ficou marcada pela comemoração dos 6 anos de atuação do Observatório
Social do Brasil no município de Rio do Sul. A Presidente da Mesa, Laís Emanueli,
agradeceu a todos que contribuíram para que a atuação do Observatório se desse de
forma tão exitosa, principalmente aos mantenedores e voluntários.
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4

º

CONGRESSO

INTEGRA
PELA

PACTO

COMPLIANCE

PELO

ACROSS

BRASIL

E

AMÉRICAS

O
-

V

CONGRESSO

TRANSFORMANDO

INTEGRIDADE

O grande evento, na verdade, consiste na fusão dos dois eventos sobre Gestão Pública,
Inovação e Integridade e Compliance: o 4º CONGRESSO PACTO PELO BRASIL, idealizado e
realizado pelo Observatório Social do Brasil e o V CONGRESSO INTEGRA – COMPLIANCE
ACROSS AMÉRICAS, organizado e idealizado pelo Instituto ARC – Auditoria, Riscos &
Compliance e a ESENI – Escola Superior de Ética Corporativa Negócios & Inovação. A união
desses dois eventos surgiu da percepção de que apenas o trabalho conjunto pode, de
fato, mudar o Brasil pela integridade. De um lado, o Instituto ARC acredita no Pacto pelo
Brasil e pretende, com essa união, mostrar que a área de Compliance não é somente um
espaço para networking, de uma técnica ou um serviço para ser comercializado,
Compliance é muito mais do que isso: é uma forma de vida. Ser agente de Compliance é
ser um agente de mudança, por isso busca sinalizar com essa união que o Congresso
Integra – Compliance Across Américas pretende já na maneira como organiza o Congresso
demonstrar a preocupação com a mudança e com a Transformação pela Integridade.De
outro lado, o Observatório Social do Brasil (OSB) pretende ampliar o alcance do Pacto pelo
Brasil com essa parceria, a sua inserção no mundo empresarial e qualificar a programação
reservada para o eixo da integridade de seu evento. O OSB entende que seu objetivo de
contribuir para a eficiência da gestão pública por meio do exercício da cidadania, de forma
democrática e apartidária, concretiza-se de maneira mais eficiente através dessa união.
Portanto, a união dos dois eventos vem
contribuir para implementação da cultura da
Integridade,

tanto

na

iniciativa

privada

quando na esfera pública, abrindo portas
para uma nova era! Venha conosco, seja um
agente

de

mudança,

participe

do

4º

CONGRESSO PACTO PELO BRASIL e do V
CONGRESSO

INTEGRA

–

COMPLIANCE

ACROSS AMÉRICAS!
INSCREVA-SE pelo Link bit.ly/transformandopelaintegridade
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