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ATUAÇÃO DE PARÁ DE MINAS É CLASSIFICADA 
PARA O ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISADORES EM GESTÃO SOCIAL

Depois de pesquisar a atuação do Observatório Social de Pará 
de Minas, um grupo de mestrandos do CEFET/MG produziu 
ar�go que foi classificado para o XI Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Gestão Social, que aconteceria em maio na 
cidade de Maceió (AL), sendo suspenso devido à pandemia 
da Covid-19. A en�dade, segundo eles, vem se destacando no 
papel social de monitorar a Prefeitura e a Câmara Municipal.



VISITA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DE PARÁ DE MINAS

Boas parcerias em favor da população. Assim pode ser 
definida a visita que o OSB recebeu da presidente do 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Celene Camargos 
Fernandes, a convite do presidente da en�dade, Carlos 
Daniel de Souza. Ela conheceu um pouco mais sobre as 
a�vidades desenvolvidas no dia a dia do Observatório e 
em contrapar�da, forneceu esclarecimentos 
pormenorizados do papel do CAE no acompanhamento da 
merenda escolar servida na rede municipal de ensino. O 
OSB se interessa muito pelo assunto porque também tem 
o obje�vo de realizar esse acompanhamento, e agora, 
poderá fazê-lo em parceria com o CAE.



REVISTA ÉPOCA DESTACA SISTEMA OSB 
EM TEMPOS DE FISCALIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DO CORONAVÍRUS

O Observatório Social do Brasil foi novamente apontado 
como referência no monitoramento dos órgãos públicos 
municipais – prefeituras e câmaras – no que diz respeito 
aos gastos públicos. A matéria enfa�za a necessidade de 
transparência máxima nesse momento em que o Brasil 
enfrenta estado de emergência devido à pandemia do 
coronavírus. Tão grave como o vírus, que vem se 
alastrando rapidamente, é o risco do poder público 
alocar mal os recursos que já andam tão escassos. Daí a 
importância da atuação do OSB, através de seus núcleos 
espalhados pelo país
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O OSB Pará de Minas recebeu informação de que uma gerente da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
acompanhava os Conselheiros Tutelares em suas diligências, 
inclusive, dando ordens a eles, além de u�lizar o veículo do 
Conselho Tutelar com frequência, privando os mesmos do uso 
quando necessário. Em resposta, o secretário Flávio Medina 
afirmou desconhecer totalmente a situação e alegou que a 
servidora pública recebeu uma advertência sobre as consequências 
de uma postura incompa�vel. Ela também foi adver�da sobre o 
veículo que é de uso exclusivo das a�vidades do Conselho Tutelar.

SERVIDORA PÚBLICA É DENUNCIADA POR
 INTERFERÊNCIA INADEQUADA NO CONSELHO TUTELAR



Representantes do OSB Pará de Minas visitaram o Setor de 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, para conhecer as instalações e o 
funcionamento do mesmo. A equipe foi muito bem recebida pelo 
secretário Flávio Medina e o funcionário responsável, Fernando 
Tiago Costa. Desde que assumiu a função, ele tem feito mudanças 
no setor de modo a melhorar o controle dos itens armazenados, 
assim como a entrada e saída dos produtos. A percepção do OSB foi 
de um ambiente muito organizado, limpo, com produtos bem 
armazenados e controle efe�vo de entrada e saída das 
mercadorias, o que foi confirmado em nova visita, para 
acompanhamento do recebimento de alguns produtos.

INFORMAÇÕES SOBRE O ALMOXARIFADO DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



O OSB Pará de Minas impugnou a licitação para implantação do 
Sistema Integrado de Gestão de Saúde Pública, tendo em vista que 
a Prefeitura já possuía um so�ware contratado em 2017, quando 
inves�u mais de R$ 200 mil na implantação e treinamento. Com a 
nega�va da Prefeitura, um representante do OSB acompanhou o 
teste de funcionamento do novo so�ware disponibilizado pela 
empresa vencedora verificando que, de fato, o sistema é bem 
superior ao anterior, atendendo aos requisitos da licitação.

ACOMPANHAMENTO DO TESTE DE SOFTWARE DA SAÚDE APÓS 
PREFEITURA NÃO ACEITAR IMPUGNAÇÃO DA LICITAÇÃO



O OSB Pará de Minas ques�onou junto à Prefeitura a ausência dos 
professores apoio em sala de aula no início do ano, em situação 
semelhante à de 2019, e cobrou providências para que eles fossem 
disponibilizados no ambiente escolar, como determina a lei. Logo a 
situação foi regularizada, com a informação da Secretaria de 
Educação de que a demora se deu pois, inicialmente, ocorreria um 
processo sele�vo simplificado para cumprimento das exigências 
legais. No entanto, o município atendeu uma nota norma�va e 
contratou os profissionais classificados no úl�mo concurso público, 
que ainda não �nham sido nomeados. 

OSB COBRA O CUMPRIMENTO DA LEI QUE GARANTE 
PROFESSOR APOIO NA SALA DE AULA



Após reiteradas solicitações de acesso aos documentos rela�vos à 
manutenção das 19 motocicletas, no ano de 2018, cujo valor total 
chegou a R$ 150 mil, o OSB recorreu diretamente ao prefeito de 
Pará de Minas. Logo após, por meio da Secretaria de Obras, a 
documentação foi entregue. Como havia um compromisso da 
Secretaria em adotar o lançamento dos valores individualizados, o 
que antes não acontecia, o OSB solicitou também acesso aos 
documentos de 2020 e verificou que, de fato, passou-se a ter 
melhor controle sobre a manutenção dos veículos. Segundo a 
Prefeitura, a jus�fica�va para o elevado gasto em 2018 foi o fato de 
vários veículos estarem sem manutenção há algum tempo, tendo 
sido necessário recuperá-los. 

ACOMPANHAMENTO DA FROTA MUNICIPAL



Levantamento feito no ano de 2019 mostrou que a Prefeitura de Pará 
de Minas gastou cerca de R$1 milhão em publicidade. Somente na 
campanha de divulgação do IPTU foram quase R$95 mil, sendo que a 
maior parte dessa verba foi des�nada a veículos de comunicação 
fora da cidade. O OSB encaminhou o�cio solicitando à Prefeitura 
moderação nos gastos.

INVESTIMENTOS NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA



Diante da pandemia, o OSB solicitou informações em relação às 
ações tomadas pela Prefeitura de Pará de Minas, com suporte do 
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Con�ngenciamento em 
Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 para 
enfrentamento do vírus no município. O Observatório listou 22 
perguntas que foram muito bem respondidas pelo �tular da pasta, 
Wagner Magesty. Ele confirmou, inclusive, que as ações estão 
acompanhando as determinações da Regional Estadual de Saúde 
que, por sua vez, acompanha as normas do Ministério da Saúde. 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 
EM PARÁ DE MINAS



O OSB Pará de Minas encaminhou o�cio à Prefeitura de Pará de Minas após 
observar que a publicação dos processos de dispensa de licitação estavam 
sendo publicados em atraso no Portal da Transparência, ferramenta 
essencial para que seja feito o controle social. Em resposta, foi informado 
que o atraso se deu em razão do número reduzido de servidores na 
Diretoria de Compras e Contratos, e que os processos estavam à disposição 
para acesso no local por qualquer cidadão. Posteriormente, o OSB 
encaminhou novo o�cio solicitando a publicação mais detalhadas das 
informações, oportunidade em que a Prefeitura informou que havia feito 
uma aba específica no Portal para as compras relacionadas à Covid-19 e 
que junto aoS contratos publicados estavam sendo postadas mais 
informações, como quan�dade de itens e valor unitário.

OSB COBRA DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS MAIS 
TRANSPARÊNCIA NAS COMPRAS SEM LICITAÇÃO



Observatório
SOCIAL DO BRASIL
PARÁ DE MINAS | MG





A Câmara Municipal de Pará de Minas contratou, por meio de inexigibilidade de 
licitação, pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria e assessoria na área de Direito Público. O OSB solicitou a revogação 
do contrato, alegando necessidade ques�onável da contratação, tendo em vista 
que o Legisla�vo possui dois procuradores experientes, cujo salários mensais 
somados ultrapassam os R$20 mil. Foi ques�onado ainda o fato da contratação 
ter sido feita por meio de inexigibilidade, tendo em vista que na cidade e região 
excelentes profissionais especializados e experientes na área. Em resposta, a 
Câmara alegou que a área do Direito, inclusive o Direito Público, necessita de 
con�nua atualização de todos os operadores. No tocante à pauta da 
inexigibilidade, a Casa alega que a natureza dos serviços advoca�cios é singular. 
Por não concordar, o OSB encaminhou a situação ao Ministério Público.

REPRESENTAÇÃO AO MP SOBRE ASSESSORIA 
JURÍDICA NA CÂMARA



A população observou em Pará de Minas recente campanha publicitária, 
incluindo outdoors em vários pontos, referente à necessidade de medidas 
preven�vas ao novo coronavírus. O OSB ques�onou o obje�vo e respec�vos 
valores, tendo em vista o gasto total de R$82.097,00. Em resposta, a Câmara 
informou que os resultados esperados são as mudanças de hábitos de higiene e 
conscien�zação da população.

ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS 
COM PUBLICIDADE



Foi protocolado pela Mesa Diretora da Câmara, o Projeto de Lei Complementar 
nº 10/2020 que, entre outros itens, tratava da concessão de bene�cios a 
servidores e estagiários. Com base na lei e no momento di�cil vivido no país, o 
OSB pediu a re�rada dele e a não aprovação pelos demais vereadores, 
no�ciando a situação também na imprensa. A Câmara reagiu, por meio da 
presidência, com diversas alegações e acusações, especialmente dirigidas ao 
presidente do OSB, Carlos Daniel, mas re�rou de pauta o projeto. O 
detalhamento das alegações de ambas as partes pode ser visto em: 
h�p://osbparademinas.org.br/camara-re�ra-projeto-que-alterava-plano-de-
cargos-e-carreira-de-seus-servidores/ 

RETIRADO DE PAUTA O PROJETO QUE ALTERAVA O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES



VEREADORES QUE UTILIZARAM A VERBA INDENIZATÓRIA 
NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL/20)

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
R$ 2.317,62

CARLOS ROBERTO LÁZARO
R$ 300,00

ÊNIO TALMA FERREIRA DE REZENDE
R$ 300,00

RODRIGO ALVES MENESES
Total: R$ 252,92

MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
R$ 2.739,34

NILTON REIS LOPES
R$ 1.719,69



osbparademinas.org.br
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