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RELATÓRIO DO
3º QUADRIMESTRE/2019

OSB ENTRA PARA O CONSELHO
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
CÂMARA FEDERAL
O presidente do Observatório Social do
Brasil (OSB), Ney Ribas, foi um dos três
brasileiros convidados a compor o
Conselho Consul vo de Comunicação
Social da Câmara dos Deputados. Ribas
deﬁniu a nomeação como mais uma
grande conquista do Sistema OSB, já que
ele terá a oportunidade de trazer os
projetos da Câmara para maior amplitude
na sociedade.

REELEITO O PRESIDENTE DO
OSB PARÁ DE MINAS
Com mais três anos de gestão pela frente, o
contabilista Carlos Daniel de Souza avalia
como uma das maiores conquistas do OSB a
compreensão do poder público e da
sociedade sobre o papel da en dade. "Hoje,
felizmente, conseguem enxergar nossa
essência que é contribuir com a boa
eﬁciência da gestão pública, nunca
rivalizar". Em seu novo mandato ele
anuncia a expansão das a vidades do
Observatório, com uma atuação mais
abrangente a par r de agora.

ATUAÇÃO CIDADÃ NO
CONTROLE SOCIAL
Uma palestra de peso, capaz de segurar a
plateia e incen var grandes debates em
uma roda de conversa. Foi assim que o
OSB Pará de Minas marcou o Dia
Internacional contra a Corrupção, em 9 de
dezembro de 2019. O convidado da noite,
Gustavo Figueiroa, consultor jurídico e
integrante do movimento "Livres",
provocou muitas reﬂexões sobre a
importância da democracia e da
necessidade de os cidadãos
acompanharem mais efe vamente as
questões polí cas.

INTEGRANTES DO BNI
APOIAM O OBSERVATÓRIO
SOCIAL
Business Networking Interna onal,
representado pela sigla BNI, é um grupo
que vem ganhando espaço em Pará de
Minas. Formado há um ano na cidade,
ele segue os conceitos do movimento
mundial que congrega empresários. Em
uma das reuniões semanais, o OSB se
apresentou numa excelente troca de
experiências. A conclusão de todos foi
que é fazendo amigos, negócios e
pra cando cidadania que a gente cresce,
pessoal e proﬁssionalmente falando.

OUVINDO OS CIDADÃOS SOBRE
A REPRESENTATIVIDADE
POLÍTICA
Conﬁrmando a intenção de acompanhar
a vamente as eleições municipais de 2020, o
OSB deu o primeiro passo na conscien zação
dos eleitores sobre a importância do voto bem
pensado. A mobilização foi iniciada com uma
pesquisa de campo junto aos eleitores, a ﬁm de
apurar o nível de conhecimento deles a respeito
do papel dos vereadores, estrutura da Câmara,
entre outras questões. A par r dos resultados,
que serão apresentados em breve, o OSB vai
iniciar uma série de movimentos rumo à
percepção mais apurada do eleitorado sobre a
importância do voto.

Conﬁra o gráﬁco da última avaliação do IEGM, publicado em julho/19, do Município de Pará de Minas:

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO
MUNICIPAL - IEGM
Destaque nega vo para as três úl mas classiﬁcações,
que são: i-AMB - Índice Municipal do Meio Ambiente,
que possui nota C (a pior); i-CIDADE/TCEMG: Índice
Municipal de Cidades Protegidas, que também possui
nota C (a pior); i-GOV TI/TCEMG: Índice Municipal de
Governança de Tecnologia da Informação, que possui
nota C+ (a segunda pior). Por outro lado, destaque
posi vo para o Índice Municipal de Educação, que ﬁcou
co a nota B+ (a segunda melhor). As demais categorias,
que são saúde, planejamento e gestão ﬁscal, ﬁcaram
com a nota B (média). De uma forma geral, a nota do
município foi B, que representa a nota média.
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E A EFETIVAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS?
Após solicitar informações sobre a demora da operacionalidade da
Guarda Municipal em Pará de Minas, o OSB recebeu o cio da
Secretaria de Gestão Pública contendo esclarecimentos a respeito.
A pasta garan u que a Prefeitura está ﬁrmando parceria com o
município de Contagem, para a realização de curso especíﬁco de
instrução e treinamento dos agentes. Foi informado também que
não existe a obrigação de contratação imediata após o concurso,
mo vo pelo qual a Prefeitura não desrespeitou prazos.

OSB BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE A LIMPEZA URBANA
Considerando que a vigência do contrato de limpeza urbana de
Pará de Minas termina em maio de 2020, o OSB solicitou
informações se a nova licitação já estaria sendo preparada e se a
forma de contratação seria a mesma. A Prefeitura declarou que o
processo licitatório será iniciado no momento oportuno e que,
provavelmente, manterá o processo de contratação, pois o mesmo
tem apresentado bons resultados. Entendendo que alguns critérios
poderiam ser melhorados, o OSB vem juntando exemplos de boas
prá cas a ﬁm de apresentar as sugestões.

TRANSPORTE DE CICLISTA PARA NOVA LIMA?
Em 3 de novembro de 2019, um veículo da Prefeitura foi u lizado
para transportar um atleta e sua bicicleta até o município de Nova
Lima, onde aconteceria um campeonato estadual. Quem liberou o
veículo foi a Secretaria de Esportes, mas o OSB apurou que ele
estaria locado para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social. Um o cio indagou esclarecimentos e eles vieram,
conﬁrmando que o referido veículo teria sido transferido, já há
algum tempo, para a Secretaria de Esportes. Vasta documentação
comprovou o fato.

OSB BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE A DESVINCULAÇÃO DA COSIP
COSIP é a sigla de Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública, recolhida na conta do contribuinte. E o OSB, em
busca de informações sobre a sua aplicação em Pará de Minas,
recebeu declaração da Secretaria de Gestão Fazendária que para a
desvinculação de receita não há necessidade de regulamento por
meio de decreto, nem previsão orçamentária especíﬁca. As
despesas pagas com essa receita já estão previstas no orçamento
vigente para cada ano, não sendo necessária uma fonte especíﬁca.
OBSERVAÇÃO: desvinculação de receita signiﬁca u lização do
recurso em outra despesa, no limite de 30%, que não seja com
iluminação pública.

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS
O OSB encaminhou à Prefeitura de Pará de Minas pedido de
esclarecimento sobre a licitação para aquisição de herbicida, com a
perspec va de realização de capina química. A en dade apurou, no
entanto, que pelo contrato de prestação de serviços de limpeza
urbana a responsabilidade seria da empresa, ou seja, da Engesp,
portanto, ela deveria adquirir o produto. Mas a Prefeitura informou
que mesmo com essa previsão contratual, o serviço sempre foi
prestado pelo município, que possui até os maquinários. Foi
informado também que nenhum valor foi pago à Engesp em
relação à capina química.

PREFEITURA ATENDE OSB E REVOGA O PREGÃO DE REBOQUE
O conteúdo original do edital do pregão para contratação do serviço
de reboque de veículos e máquinas da Prefeitura deﬁnia como forma
de pagamento o vínculo às horas trabalhadas. O OSB pesquisou
nacionalmente o assunto e sugeriu que a contratação acontecesse
através da quilometragem rodada pelo reboque, o que tornaria bem
mais fácil a comprovação do serviço, sem prejuízos para as partes. A
Secretaria de Obras atendeu prontamente a reivindicação e revogou
o pregão. O novo edital terá a redação alterada.

OSB AVALIA A FROTA MUNICIPAL
Desde o início de 2019, o OSB tem feito uma avaliação geral sobre a
frota do município. O levantamento ainda não foi concluído, mas já
indicou situações que começaram a ser corrigidas. Exemplo: em
2018 foram gastos R$150.325,57 na manutenção de 19
motocicletas, valor ques onado pelo Observatório. Já em 2019, até
novembro, a manutenção das mesmas motos teria ﬁcado em
R$20.226,94.
OBS: a diferença mês a mês, entre os dois anos, aparece no
gráﬁco da próxima página.
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GASTOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO
TERCEIRO QUADRIMESTRE/2019
Detalhamento do
segundo
quadrimestre/2019

VALOR

SETEMBRO

R$ 396.448,35

OUTUBRO

R$ 461.651,67

NOVEMBRO

R$ 426.699,44

DEZEMBRO

R$

TOTAL: R$ 2.056.448,96

771.649,50

Receita es mada para o ano de 2019: R$ 10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil reais).
Despesa da Câmara no ano de 2019: R$ 7.310.942,15 (sete
milhões trezentos e dez mil, novecentos e quarenta e dois
reias e quinze centavos)
Total de gastos com pessoal informado para 2019:
R$ 5.606.860,82 (cinco milhões seiscentos e seis
mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).
Total de gastos com publicidade: R$ 268.200,66 (duzentos
e sessenta e oito mil, duzentos reais e sessenta e seis
centavos)
Fonte: h ps://ﬁscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/ e Portal da Transparência da Câmara

VEREADORES QUE UTILIZARAM A VERBA INDENIZATÓRIA
NO QUARDRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/19)

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Total: R$ 2.202,37

MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Total: R$ 3.463,87

NILTON REIS LOPES
Total: R$ 2.200,00

RODRIGO ALVES MENESES
Total: 965,34

VEREADORES QUE NÃO UTILIZARAM VERBA INDENIZATÓRIA
NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/19)

CARLOS ROBERTO LÁZARO

ÊNIO TALMA FERREIRA DE REZENDE

GLADSTONE CORREIA DIAS

MÁRCIO EUSTÁQUIO RODRIGUES

JOSÉ SALVADOR MOREIRA

MÁRCIO LARA

VEREADORES QUE RENUNCIARAM À VERBA INDENIZATÓRIA
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
DANIEL DE MELO OLIVEIRA

MARCUS VINÍCIUS RIOS FARIA
DILHERMANDO RODRIGUES FILHO
MÁRIO JUSTINO DA SILVA

LEANDRO ALVES ALMEIDA FERREIRA

RODRIGO VARELA FRANCO

ARQUIVADO O PROJETO DA “EMENDA
IMPOSITIVA”
Depois de várias mobilizações sociais e populares, das quais o OSB par cipou
muito a vamente, foi arquivado na Câmara Municipal o projeto que tratava
da implantação da chamada “emenda imposi va” em Pará de Minas. Através
dela os vereadores poderiam des nar até R$ 2.400.000,00 no orçamento
municipal. O OSB jus ﬁcou a contestação com vários argumentos, sendo o
principal deles o fato de que ninguém conhece melhor as demandas do
município do que a própria Prefeitura, até mesmo pelo fato de possuir corpo
técnico para isso.

CAI O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO NO
ORÇAMENTO ANUAL DA PREFEITURA DE
PARÁ DE MINAS
Em 2020, a Prefeitura de Pará de Minas poderá manusear somente 30% do
orçamento por meio da suplementação de crédito, sem autorização direta da
Câmara Municipal. A redução de 10% representará em torno de R$30
milhões e foi assegurada através de votação dos vereadores, sugerida pelo
Observatório Social. A medida facilitará o controle da Câmara e da própria
sociedade em relação às modiﬁcações que vierem a ocorrer.

OSB ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE
OFÍCIOS NÃO RESPONDIDOS PELA CÂMARA
Foram dois o cios sem resposta, ferindo a Lei nº 12.527/11, que é a Lei de
Acesso à Informação. Além disso, em outras três situações, a Câmara demorou
vários meses para se manifestar. Para resolver a situação, o OSB recorreu ao
Ministério Público, através de uma representação, solicitando do mesmo que
determine ao Legisla vo o cumprimento da lei.
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