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Observatório
Social de
Jundiaí

Retrospectiva
2017
A equipe Observatório Social de
Jundiaí agradece seu apoio
VEJA
O TRABALHO
REALIZADO
ANO DE 2017
por
[Autor
do NOArtigo]
O ano de 2017 foi repleto de
aprendizados e conquistas e nós
gostaríamos de agradecer a todos os
nossos mantenedores, apoiadores e
voluntários por terem tornado
possível o trabalho do Observatório
Social de Jundiaí (OSJundiaí).
Como forma de agradecê-los e
mostrar aquilo que foi possível
realizar com o seu apoio,
preparamos com muito carinho este
jornal de retrospectiva onde
apresentamos
as
principais
realizações de cada eixo de atuação
do OSJundiaí: Gestão Pública,
Educação Fiscal, Transparência e
Ambiente de Negócios.

Esperamos que gostem e contamos
com o seu apoio para que possamos
continuar
nossas
atividades,
trazendo ainda mais economia e
eficiência para o nosso município em
2018!

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Observatório Social de Jundiaí é
entidade
autônoma
e
independente, formada e mantida
pela sociedade civil, não recebendo
qualquer aporte financeiro do poder
público; e não se confunde com o
Observatório de Políticas Públicas
de Jundiaí lançado pela Prefeitura,
que se trata de portal eletrônico
onde serão apresentados dados
sobre nossa cidade.
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Orçamento Público
Acompanhamento das audiências públicas
do Plano Plurianual (PPA) e da Lei
Orçamentária Anual (LOA).

Apresentação do Projeto de Olho na Câmara – Metas para o
Legislativo realizada no dia 13 de dezembro de 2017.

Gestão Pública
por [Marcela Cascaldi]

Acompanhamento Almoxarifado Central –
Recebimento de produtos
O OSJundiaí faz visitas periódicas ao
almoxarifado central da Prefeitura para
acompanhar a entrega das compras.

Licitações e Contratos: Durante o
ano, graças ao apoio de nossos
mantenedores,
apoiadores
e
voluntários foi possível acompanhar
86 licitações realizadas pela
Prefeitura Municipal de Jundiaí
(PMJ).
Após reuniões com o diretor do
Departamento
de
Compras
Governamentais e com o Diretor do
Departamento de Logística e
Suprimentos conhecemos todo o
sistema
de
recebimento
e
armazenamento de produtos no
almoxarifado central da PMJ
localizado na Avenida 14 de
Dezembro.

Reuniões de trabalho para o projeto De
Olho na Câmara
Foram realizadas reuniões temáticas para
discussão de metas para o legislativo com o
foco
em
gastos,
transparência
e
participação.

Em 1º de dezembro realizamos o
primeiro
acompanhamento
da
entrega de produtos adquiridos pela
PMJ no almoxarifado central, onde
verificamos
se
a
qualidade,
quantidade e validade dos produtos
são compatíveis com o edital da
licitação.

Este acompanhamento será feito
três vezes ao mês. Venha fazer parte
da nossa esquipe de observadores!
Quanto aos contratos, a equipe
acompanhou o contrato referente à
prestação de serviço de limpeza,
conservação, manutenção de áreas e
equipamentos públicos, além do
contrato de reforma da UBS do
Jardim do Lago. Quer saber mais?
Entre em contato conosco ou
acompanhe a divulgação de nossos
relatórios quadrimestrais, a primeira
edição já se encontra disponível em
nossa página no facebook.
Orçamento
público:
acompanhamos o procedimento de
elaboração e aprovação do Plano
Plurianual e da Lei Orçamentária
Anual.
Quanto ao PPA foi feita uma
comparação com o PPA do
município de Novo Hamburgo
através de uma análise realizada
pelo Observatório Social daquele
município. Apesar de não termos
conseguido voluntários suficientes
para trabalho mais aprofundado,
pudemos concluir que o Plano
Plurianual elaborado pela Prefeitura
de Jundiaí apresentou um estudo
prévio da conjuntura econômica que
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condizia
com
as
diretrizes
apresentadas, algo que, conforme
concluíram
os
membros
do
Observatório de Novo Hamburgo
não ocorreu naquele município.
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Planejamento para 2018

De Olho na Merenda: grupo de
trabalho que acompanhará a
merenda escolar, tanto as licitações
e chamadas públicas para compra
dos produtos alimentícios, quanto o
seu recebimento, armazenamento e
preparo nas escolas. Estamos em
contato com a PMJ, Ministério
Público, além das faculdades de
Nutrição de Jundiaí para que este
projeto comece no início de 2018.
Quer fazer parte? Entre em contato
conosco!

Orçamento Público
Apresentação de gráficos na Audiência
Pública da LOA.

De Olho na Câmara: este grupo de
trabalho possui duas vertentes: a
primeira formada por voluntários do
OSJundiaí
que
analisam
o
orçamento, RH, contratos e
licitações da Câmara. Em outubro
protocolamos um pedido de
informações e o material recebido
está sendo analisado. A segunda
vertente tem como objetivo, através
da união de esforços com outras
entidades, protocolar em 2018 a
segunda edição das Metas para o
Legislativo, com a finalidade de
firmar um compromisso com os
parlamentares de aumentar a
transparência e participação social
na Câmara Municipal de Jundiaí.

Almoxarifado Central
A Saúde possui uma parte específica
de armazenamento com
refrigeração.

SEJA VOLUNTÁRIO

Quer acompanhar as entregas dos
produtos
comprados
pela
Prefeitura?
A
equipe
do
Observatório vai três vezes ao mês
ao Almoxarifado Central para
verificar se os produtos estão sendo
entregues de acordo com as
especificações do edital. Nos envie
um e-mail e faça parte da equipe!
Visita ao almoxarifado da
Merenda Escolar
Localizado no Complexo Argos.

CONTATOS:
facebook.com/osjundiai

Apresentação do Projeto de Olho
na Câmara – 2º edição de Metas
para o Legislativo
Dezembro de 2017.

jundiai@osbrasil.org.br
Em breve: jundiai.osbrasil.org.br
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Educação Fiscal
por [Marcela Cascaldi]

Neste eixo realizamos iniciativas
para promoção da educação fiscal e
cidadã com crianças e adultos, além
de apresentações para disseminar e
dar forças ao trabalho do
Observatório Social de Jundiaí, bem
como capacitações de voluntários.
Destaques:
1ª Semana da Cidadania: realizada
no período de 11 a 15 de setembro, a
semana da cidadania contou com
sete eventos voltados para os temas:
Ética
e
Participação
Social,
Tributação e Cidadania, além da
Transparência.

Nossos
sinceros
agradecimentos
aos
apoiadores: AEJ (Associação
dos Engenheiros de Jundiaí),
ADEJ
(Agência
de
Desenvolvimento de Jundiaí
e Região), Escola Estadual Dom
Joaquim
Justino
Carreira,
Faculdade Anhanguera, FORCIS
(Fórum Regional do Comércio,
Indústria e Serviço), Mc Donald’s
(Loja de Jundiaí sorteou visita e
degustação de produtos), GEFE
(Grupo de Educação Fiscal do
Estado – SeFaz), IBIS Hotel, SESI
(Fiesp/Ciesp), SIEMENS Ltda., SPR,
Grupo Mulheres do Brasil..

Com o apoio dos colaboradores
Siemens Ltda. e do Grupo de
Educação Fiscal do Estado da
Secretaria da Fazenda do Estado de
São
Paulo
foram
realizadas
atividades com alunos do primeiro
ano do ensino médio das escolas EE
Dom Joaquim Justino Carreira, e do
SESI, além de palestra para os alunos
das Faculdades de Administração e
Direito da Universidade Anhanguera.
Durante a semana também foram
realizadas apresentações do 1°
Relatório
Quadrimestral
do
Observatório Social de Jundiaí para
os Conselhos Municipais e para o
Fórum Regional do Comércio,
Indústria e Serviço de Jundiaí, além
de palestra com o tema ”Ética na
visão:
jurídica,
profissional,
empresarial e social” em colaboração
com o grupo Mulheres do Brasil –
núcleo Jundiaí e SPR network.

Ética na visão: jurídica,
profissional, empresarial e social
Apresentado na AEJ

Capacitação de voluntários
realizada na Abeca, em maio de 2017 .

Atividade de Educação Fiscal realizada na EE
Dom Joaquim Justino Carreira

Relato
da
voluntária
Dania
Gelli:
“Conheci o OSJ
quando estava
em formação, os
idealizadores
divulgavam os
objetivos
da
futura entidade e
nos mostravam dados relevantes de
Jundiaí. Espantei-me ao me dar conta
do quão rica é nossa cidade
comparando-a a outras do Brasil.
Naquele
momento
percebi
a
necessidade de acompanhar mais de
perto seu desenvolvimento e que com
a formação do OSJ se apresentava de
fato um caminho eficiente para
exercermos a cidadania e a
oportunidade de colaborarmos na
melhoraria da vida de todos em nossa
cidade, em especial dos que mais
usam os serviços públicos.
Ser voluntária do OSJ é muito
prazeroso, a linha de ação apartidária,
objetiva,
discreta
e
nada
sensacionalista, atrai pessoas muito
interessantes.”
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1º Encontro Propositivo de
Transparência e Controle Social
Encontro realizado no CIESP com a
participação de Gustavo Ungaro.

Transparência
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Assinatura da Carta Compromisso com o
então candidato a Prefeito Luiz Fernando
Machado, em outubro de 2016.

por [Marcela Cascaldi]

Reunião com Ouvidor Geral do Estado SP
Dr. Gustavo Ungaro
FATOS RÁPIDOS

50%
Aproximadamente, das despesas totais da
Prefeitura Municipal de Jundiaí são com licitações
e contratos.

47,2%
Das despesas e contratos são feitas com
fornecedores de Jundiaí.

1º RELATÓRIO DO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
O relatório na íntegra você encontra no link:
https://issuu.com/observatoriosocialdejundi
ai/docs/merged.pdf

Neste eixo realizamos ações para
garantir a transparência em órgãos
públicos.
Carta Compromisso: em outubro de
2016 fizemos reuniões com todos os
candidatos ao cargo de prefeito de
Jundiaí para apresentar o trabalho
do OSJundiaí, bem como para
entregar uma Carta Compromisso
elaborada pelo Observatório Social
do Brasil em conjunto com a CGU, na
qual elencamos 42 itens divididos
entre os temas transparência, gestão
e controle.
Todos os candidatos assinaram o
documento e você pode acessá-lo na
íntegra em nossa página no
facebook. Seja um voluntário e nos
ajude a acompanhar o cumprimento
do compromisso assumido pelo
Prefeito Sr. Luiz Fernando Machado.
1º Encontro Propositivo de
Transparência e Controle Social:
realizado em 16 de fevereiro, teve
como objetivo despertar o interesse
nos cidadãos em acompanhar
assuntos ligados a gestão dos
recursos municipais através do
Portal da Transparência de Jundiaí, e
coletar sugestões da sociedade
sobre quais informações gostariam

que fossem disponibilizadas de
maneira clara e acessível. O evento
ainda contou com palestra do
Ouvidor Geral do Estado de São
Paulo,
Dr.
Gustavo
Ungaro,
abordando
temas
como
Transparência, Lei de Acesso à
Informação, Lei Anticorrupção e
Compliance, além da divulgação do
portal “Web Denúncia”. Mais
informações sobre o evento você
encontra em nossa página no
Facebook.
1º Relatório do Portal da
Transparência:
levantamento
realizado
pela
equipe
do
Observatório Social de Jundiaí,
através de análises e conferências ao
Portal da Transparência de Jundiaí
em que foram considerados os
pontos:
informações
sobre
procedimentos licitatórios; recursos
humanos; despesas e receitas;
Conselhos, Comitês, Comissões e
demais órgãos colegiados do
município;
fundos
municipais;
informações sobre imunidades,
isenções e benefícios fiscais;
informações sobre cargos vagos e
preenchidos por repartição; dívida
ativa, devedores da fazenda pública
e inscritos em dívida ativa.
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Ambiente de Negócios
por [Marcela Cascaldi]

Neste eixo vale destacar a parceria
firmada pelo Observatório Social do
Brasil com a RCC Licitações,
empresa pioneira em inteligência de
Mercado Público, detentora do
maior Big Data Business to
Government (B2G) do Brasil, através
da qual fazemos o acompanhamento
das licitações do município. Esta
tecnologia nos permite saber em
tempo real quais são as licitações em
andamento em todo o Brasil, fazer
pesquisas de preços, além de dados
sobre empresas e seus membros,
através do aplicativo ComprasGov.
Segundo
o
Presidente
do
Observatório Social do Brasil, Ney
Ribas, “o ComprasGov, é uma
plataforma virtual feita pela empresa
RCC com capacidade para controlar
contas
de
instituições
administrativas
públicas
como
prefeituras municipais, através do
qual os OSBs poderão controlar
contas públicas e, especialmente,
licitações, pesquisas de preços e
ordens de compras para evitar
manipulações e negócios especiais
que possam prejudicar recursos
públicos. A RCC facilita o acesso a
oportunidades de licitações públicas,
aos
pequenos
e
médios
empreendedores Brasileiros. E O
Observatório busca engajar os
cidadãos brasileiros a acompanhar a
aplicação dos recursos gerados pelos
impostos. O objetivo é que este
trabalhador
ganhe
licitações,
melhorando
a
qualidade,
a
concorrência e o preço nas compras
públicas” relata Ney Ribas

1º Congresso Pacto pelo Brasil –
Calamidades X Eficiência da
Gestão Pública: evento realizado
pelo Observatório Social do Brasil
em Curitiba que contou com mais de
50 palestrantes abordando os temas
da transparência na gestão pública e
privada, ética nos negócios,
integridade e compliance, além de
vários exemplos de boas práticas
implantadas pelos Observatórios
Sociais espalhados pelo Brasil.
A abertura do evento contou com a
participação do juiz federal Sérgio
Moro e você pode acompanhar a
palestra na íntegra acessando nossa
página no Facebook!

1º Congresso Pacto pelo Brasil –
Calamidades X Eficiência da Gestão
Pública Sven Magnus Blikstad,
Presidente OSJundiaí; Reynaldo Goto
Diretor de Compliance da Siemens e
Orestes Romano membro da Diretoria
OSJundiaí.

1º Congresso Pacto pelo Brasil –
Calamidades X Eficiência da
Gestão Pública
Acima: Juiz Federal Sergio Moro. Foto
ao lado, da esquerda para direita,
Marcela Cascaldi, Cristina Lizzoni e
Juliana Mingoti.
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NOSSA EQUIPE

Planejamento 2018
por [Equipe Observatório]

Prepare a agenda!
Em abril de 2018 o Observatório
Social de Jundiaí fará sua
Assembleia
Ordinária
para
aprovação das contas da diretoria e
eleição de 1/3 dos membros do
Conselho Consultivo.
A participação de todos vocês é
essencial para esta renovação do
corpo consultivo.
Aprendizados em 2017:
Nosso Observatório iniciou suas
atividades em fevereiro de 2017.
Graças ao apoio de nossos
mantenedores e voluntários as
conquistas neste ano foram muitas,
mas temos que reconhecer nossas
dificuldades para conseguirmos
superá-las no próximo ano! Aqui vão
as duas principais:

atuação dentro do Observatório e
tornar Jundiaí uma cidade cada vez
mais transparente e eficiente.
Já estamos elaborando o nosso
Planejamento Estratégico de 2018
que em breve iremos compartilhar
com vocês.

Voluntários
Voluntários acompanhando o processo da
UBS Jardim do Lago

Nossos canais de comunicação
oficial continuam sendo nosso o email: jundiai@osbrasil.org.br
e
nossa
página
do
facebook:
facebook.com/osjundiai.
Nosso
telefone é 11 4521-7264 / 11 971598537. E em breve nosso site entrará
no ar: jundiai.osbrasil.org.br.
Desejamos a todos vocês um Feliz
Natal e um próspero Ano Novo.
Continuamos contando com o apoio
de vocês para as atividades do ano
de 2018.

Entrevista no Portal tudo.com.vc
Presidente
Sven
Magnus
Blikstad,
Coordenadora Marcela Cascaldi e VicePresidente Érico Traldi Bezerra.

1Captação de recursos: Para
que possamos aumentar nossos
resultados, gerando mais economia
para o município precisamos de mais
membros fixos em nossa equipe,
formada atualmente por uma
coordenadora que trabalha meio
período e uma prestadora de
serviços que trabalha 10 dias no mês.
2Comunicação: tanto entre a
equipe, membros e voluntários,
quanto da divulgação dos trabalhos
realizados. A comunicação é algo
que exige tempo, e como nossa
equipe é enxuta, e o município faz
muitas licitações por ano, acabamos
focando o trabalho na fiscalização.
Esperamos que com todos estes
aprendizados do primeiro ano de
funcionamento
nós
possamos
melhorar cada vez mais nossa

Semana da Cidadania
Orestes Romano membro da Diretoria e
Marcela Cascaldi.

Gravação Vídeo OSJundiaí
Marcela Cascaldi, Juliana Mingoti,
Orestes Romano e Dania Gelli.
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“Acredito no Observatório Social! Ser cidadã é
acompanhar a evolução é construir junto com
sua cidade.” Glauciane Salles, membro do
Conselho Fiscal e apoiadora do OSJ
Nosso sincero agradecimento por
possibilitar a impressão deste material!
“A minha participação no Observatório Social
de Jundiaí melhorou a minha relação com a
cidade, o que me faz querer cada vez mais
exercer a cidadania” Bruna Quirino,
colaboradora e voluntária do OSJ.

“Este foi o primeiro ano de atuação do Observatório Social de Jundiaí - OSJundiaí, e ter a
oportunidade de participar deste projeto é muito gratificante. Nossos maiores desafios
não foram superar os entraves burocráticos legais da abertura e registro da entidade
(enfrentados por qualquer organização – empresas públicas, privadas ou ONG´s), muito
menos exercer as atividades nucleares dessa organização jundiaiense, que é acompanhar
os gastos públicos municipais. Nossos maiores desafios ainda são os que, teoricamente,
menos deveríamos nos preocupar: a participação social do cidadão e na manutenção
financeira do OSJundiaí.
Gostaria de focar especialmente na falta de participação social. Vivemos num país de
paradoxos: possuímos muitos recursos naturais, mas nos falta eficiência e consciência,
adoramos reclamar da situação política, mas nada fazemos para mudar isso.
Vamos fazer uma reflexão? Você sabe dizer o nome de 3 dos nossos 19 vereadores? Sabe
quanto a prefeitura gasta por ano em funcionalismo público? Quantos cargos
comissionados a prefeitura, a câmara e autarquias disponibilizam para os indicados de
nossos governantes? Se você responder duas destas perguntas, já é um cidadão
consciente. E, se nada faz para acompanhar a gestão pública e fazer parte do que
chamamos de democracia, você não exerce sua cidadania.
Ficamos muito focados em discutir polarizações de posições políticas na esfera federal,
mas nos esquecemos que é muito mais importante cuidarmos de nosso quintal, nossa
Terra da Uva.
E vamos em frente, em busca de uma sociedade mais justa para todos, eficiente e cidadã!”
Erico Traldi Bezerra, Vice-presidente e voluntário do OSJ.

DIRETORIA Presidente SR. SVEN MAGNUS BLIKSTAD Vice-presidente SR. ERICO TRALDI BEZERRA
Secretário SR. ORESTES ALOISIO SANTOS ROMANO 1o Tesoureiro SR. MATHEUS CHECCHINATO
CAMPANHOLA 2o Tesoureiro SR. KAUÊ FARINA ELIAS
CONSELHO CONSULTIVO SR. ROMULO ROMANATO (ADEJ), SR. AIRTON SEBASTIÃO BRESSAN (OAB),
SR. FRANCISCO FRANSBER SARMENTO BEZERRA (AEJ), SRA. CECILIA CIARI, SRA. VERA LUCIA
GOBATTO DE MORAES, SR. ANTONIO DE MORAES, SRA. VILMA MUNIZ DE FARIAS, SRA. CELIA
CHECCHINATO, SRA. SILVIA FELIPPETTI.
CONSELHO FISCAL SR. AIMAR MARTINS LOPES, SRA. DANIA C. GELLI CHECCHINATO, SRA.
GLAUCIANE DOS SANTOS SALLES.

8

