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VEJA O TRABALHO REALIZADO NO ANO DE 2018   

 

O ano de 2018 foi mais um período 
de aprendizado e conquistas da 
entidade, firmamos um convênio 
com a Associação Comercial e 
Empresarial de Jundiaí, mudamos 
nossa sede, realizamos 3 Encontros 
de Transparência e Controle Social, 
trazendo convidados para explicar 
mais sobre controle social e 
educação fiscal, pedimos o 
compromisso dos candidatos à 
Deputado Federal da região com as 
Novas Medidas Contra Corrupção, 
fizemos um workshop em parceria 
com o Sebrae e a Prefeitura de 
Jundiaí para falarmos sobre licitação 
de uma forma mais simplificada para 
empresários, seguimos na análise de 
licitações do município, 
acompanhamos  a visita do Conselho 
de Alimentação Escolar em algumas 

escolas, analisamos contratos de 
obras de saúde, acompanhamos o 
lançamento de uma ferramenta de 
participação popular no site da 
Câmara Municipal de Jundiaí e 
participamos de um treinamento 
junto ao TCU para análise de 
transparência e gestão de contratos. 
UFA! 2018 foi intenso! 

Esta retrospectiva é mais uma vez 
uma forma de resumir os principais 
acontecimentos do ano e de 
agradecer todos os nossos 
mantenedores, apoiadores, 
voluntários, conselheiros, diretores 
por acreditar e apoiar o nosso 
trabalho. Esperamos que sigam nos 
apoiando para crescermos cada vez 
mais na cidadania ativa no 
município.  

 

 

 

 

 

 

 

A equipe Observatório Social de 
Jundiaí agradece seu apoio 

por [Autor do Artigo] 
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2º Encontro de Transparência e Controle 
Social  
Evento realizado na AEJ, dia 19 de fevereiro de 
2018, com a presença do Sr. Sidney Estanislau 
Beraldo, Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP). 

 

 

 

3º Encontro de Transparência e Controle 
Social 

Evento realizado na ACE Jundiaí, dia 18 de 
junho de 2018, com a presença do Sr. Jorge 
Luiz de Castro, Agente Fiscal de Rendas do 
Estado de SP. 

 

 

 

 

Workshop Licitação sem Complicação  

Realizado na ACE Jundiaí, dia 06 de agosto 
de 2018, com a presença do Sebrae e da 
Prefeitura Municipal de Jundiaí.  

 

Licitações e Eventos: Para este ano 
acompanhamos 92 licitações 
realizadas pela Prefeitura Municipal 
de Jundiaí (PMJ) e vimos as 
alterações no site “Compra Aberta”, 
como o aumento da transparência 
ao indicar o departamento 
requerente para as compras da 
modalidade “Compra Direta”. 

Verificamos que até agosto de 2018 
o valor empenhado em compras 
públicas era de aproximadamente 
R$785 milhões, sendo que deste 
valor somente 23% são de 
fornecedores do município. Sendo 
assim, realizamos nosso primeiro 
Workshop “Licitação sem 
Complicação” em parceria com a 
ACE, Sebrae e PMJ, para trazer mais 
dados e informações aos 
empresários a fim de aumentar a 
participação de fornecedores da 
nossa cidade nas compras realizadas 

pela prefeitura. 

Em todas as apresentações dos 
Relatórios Quadrimestrais fizemos 
questão de trazer convidados para 
ampliar conhecimento da população 

sobre cidadania fiscal e controle 
social. Convidamos o Sr. Sidney, do 
TCE-SP, para elucidar a atuação do 

Tribunal de Contas com dados das 

fiscalizações realizadas no município 
e o Sr. Jorge, da Fazenda, para 
facilitar o nosso entendimento sobre 
tributação. 

No período eleitoral, atuamos junto 
com outras entidades e instituições 
de todo o Brasil, na Campanha 
Unidos Contra a Corrupção, na qual 
reforçamos o compromisso dos 
candidatos a Deputado Federal da 
nossa região para que, caso eleitos, 
levassem as novas medidas para 
serem aprovadas no Congresso. E 
este é um trabalho de vigilância 
constante, pois não é raro algum 
Deputado ou Senador propor algum 
Projeto de Lei que afrouxe ou altere 
as Leis que combatam a corrupção e 
nestes momentos a mobilização da 
população é fundamental para 

inibição destas propostas. 

Contratos: No ano de 2017, fizemos 
a nossa primeira análise de contrato 
de obras da saúde ao pedirmos vistas 
do processo de Reforma da Unidade 
Básica de Saúde do Jardim do Lago, 
mas verificamos que além desta 
haviam outras obras paralisadas 
gerando custos para o município. 
Então pedimos vistas de outros 

2018 
por [Bruna Quirino e Marcela Cascaldi] 

 4º Encontro de Transparência e Controle Social  
Evento realizado no colégio Divino Salvador, dia 24 de setembro de 
2018, com a presença dos Candidatos a Deputado Federal.  
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processos e fizemos um resumo do 
andamento no quadro que segue: 

Unidade Básica de Saúde da Vila 
Maringá 

Obra finalizada e entregue 

O contrato teve como valor 
original R$ 45.381,36, mas 
após aditamento de 
R$15.350,88 e prorrogação de 
30 dias a reforma custou R$ 
60.732,74 aos cofres públicos 
municipais. 

Centro de Especialidades 
Odontológicas 

Empresa vencedora da 
licitação: Q7 Engenharia e 
Construção Ltda 

contrato  rescindido 
amigavelmente por 
“divergências entre projetos, 
planilha contratual e a atual 
necessidade de adequação do 
CEO” 

Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Tulipas 

Empresa vencedora da 
licitação: Q7 Engenharia e 
Construção Ltda 

Após a contratação foi 
realizado um aditamento de 
49,25% do valor original do 
contrato (a Lei 8.666/93 
permite aditamentos de até 
50% no caso de reformas e 
25% no caso de obras), que 
custou R$ 58.629,01 aos cofres 
municipais. 

Unidade de Pronto Atendimento 
UPA Vila Progresso 

Obra paralisada 

Engenheiros da Prefeitura 
apontam erros nos projetos 
executivos e divergências na 

planilha orçamentária 

Unidade de Pronto Atendimento 
UPA Ponte São João 

Obra paralisada 

Engenheiros da Prefeitura 
apontam erros nos projetos 
executivos e divergências na 
planilha orçamentária. 

 

No segundo semestre de 2018 
fizemos uma capacitação junto ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) e 
outros Observatórios Sociais de 
diversos municípios do Brasil sobre 
transparência e gestão de contratos, 
os resultados desta capacitação 
serão apresentados no 5º Relatório 
Quadrimestral, no início de 2019. 
Não percam! 
 

 

De Olho na Câmara: em nosso 3º 
Relatório Quadrimestral justificamos 
com dados o porque que entedemos 
ser de extrema importância a 
otimização do planejamento 
orçamentário da Câmara Municipal 
de Jundiaí. Demonstramos que o 
costume da devolução de dinheiro 
ao final do ano não é sinônimo de 
economia, como mostram os jornais, 
e sim uma falta de planejamento que 
causa prejuízos ao município, como 
o próprio Tribunal de Contas já vem 
apontando, além de refletir na folha 
de pagamento dos funcionários, já 
que a lei prevê que não se deve 
gastar mais de 70% da receita com 
pagamento de folha. Uma receita 
elevada sem necessidade permite 
salários elevados também! Em 
contrapartida, verificamos que a 
instituição tem sido receptiva ao 
diálogo, ao lançar em seu site um 
instrumento de participação popular 
como o Legisla Cidadão, que permite 
que os cidadãos façam propostas de 
leis para a Comissão de Participação 
Legislativa.   

 

 
 

 

De Olho na Merenda: Este projeto 
consiste em fazer uma análise global 
da compra da merenda escolar, ou 
seja, desde o processo licitatório, o 
recebimento e armazenamento dos 
alimentos, até a entrega para os 
alunos. Tentamos reavivar o 
convênio da PMJ com universidades 
para que os alunos de nutrição 
pudessem estagiar novamente no 
município. E embora esta tentativa 
ainda não tenha se concretizado, 
fizemos o acompanhamento da 
atuação do Conselho de 
Alimentação Escolar em 2 escolas no 
município para entendermos mais a 
realidade do trabalho das 
merendeiras.  

 

 

 

SIGA NO FACEBOOK E ENCONTRE 
NOSSOS RELATÓRIOS COMPLETOS 
NO SITE: 
JUNDIAI.OSBRASIL.ORG.BR 

 

 

Ícone do Legisla Cidadão no site da 
Câmara Municipal de Jundiaí 

Acompanhamento da visita dos 
Conselheiros em escolas municipais. 
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DE JUNDIAÍ: RUA RANGEL PESTANA, 533, TÉRREO. CENTRO.  

TEL (11) 3308-4300; EMAIL: JUNDIAI@OSBRASIL.ORG.BR; SITE: JUNDIAI.OSBRASIL.ORG.BR 

DIRETORIA Presidente SR. SVEN MAGNUS BLIKSTAD Vice-presidente 
SR. ERICO TRALDI BEZERRA Secretário SR. MATHEUS CHECCHINATO 
CAMPANHOLA 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. MARIA CÉLIA 
DA SILVA QUIRINO, SRA. CELIA CHECCHINATO, SR. ELTON MONTEIRO. 

CONSELHO FISCAL SR. AIMAR MARTINS LOPES, SRA. DANIA C. GELLI 
CHECCHINATO, SRA. GLAUCIANE DOS SANTOS SALLES. 

 

 

Evento realizado no Colégio Divino 
Salvador, com apoio do professor 
Evandro e do Rocha. 

 

 

 

 Lurdes Dorta sempre nos apoiando na 
realização de nossos eventos. 

 

 

 

 

Reinaldo Oliveira sempre nos 
apoiando na divulgação de nossas 
atividades. 

E como dissemos lá no início da retrospectiva, 2018 foi o ano de 
mudança de sede, agora estamos instalados na Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Jundiaí. Uma parceria que nos tem sido 
fundamental para fomentar as ações de cidadania e esperamos que a 
longo prazo possamos ter mais empresas do município participando 
das compras públicas. E aos nossos companheiros de trabalho da ACE 
gostaríamos de agradecer por terem nos acolhido com tanto carinho!  

Agradecemos pelo apoio constante, seja com questões técnicas quanto 
na organização dos nossos eventos, e tornando possível o 
desenvolvimento das nossas atividades, sempre em busca de 
transparência e eficiência na aplicação dos nossos recursos, tornando 
Jundiaí uma cidade cada vez mais participativa! 

E a todos que direta ou indiretamente tornam possível o trabalho do 
Observatório Social de Jundiaí, o nosso MUITO OBRIGADO! 

Contamos com vocês em 2019! 

mailto:JUNDIAI@OSBRASIL.ORG.BR

