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Serviços de transporte, frota municipal e horas máquinas, exceto combustíveis

Serviços de limpeza
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Gastos anuais com a manutenção da 
frota municipal e locações, exceto 

combustíveis

Gastos com combustíveis - 
2013 a 2015

Listagem de encaminhamentos ao Ministério Público para 
averiguações (2013-2016)
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 No dia 29 de março de 2016, in-
tegrantes do Ministério Público Federal re-
alizaram a entrega simbólica de 2.028.263 
assinaturas de cidadãos que apoiam o pa-
cote de “10 medidas de combate à corrup-
ção” propostas pelo órgão. O Observatório 
Social do Brasil (OSB) foi convidado e re-
presentado pelo presidente, Ney Ribas, e a 
diretora executiva, Roni Enara.
 O Observatório Social de Manda-
guari – ADAMA agradece o apoio recebido 
da sociedade mandaguariense e acredita 
que com Projetos de Lei de Iniciativa Popu-
lar, como se pretende que esta campanha 
se torne, o povo brasileiro consiga, real-
mente, escrever uma nova história deste 
País, com mais eficiência e ética no serviço 
público, menos corrupção e mais justiça 
social. 

Eventos e Participações
Observatório Social de Mandaguari – ADAMA realiza coleta de assinaturas com apoio do 

Ministério Público Local e vários segmentos da sociedade civil organizada
 Mobilizado pela chamada pú-
blica realizada pelo Doutor Deltan-
Dellagnol, Procurador da República 
que está na Força Tarefa Especial 
para o descortinamento da Operação 
Lava Jato, assim como por incentivo 
do Observatório Social do Brasil, e 
apoio do Ministério Público local, o 
Observatório Social de Mandaguari 
– ADAMA realizou uma campanha de 
apoio ao projeto “10 Medidas de Com-
bate à Corrupção”.

 No dia 19 de agosto, no Plenário da Câmara Municipal de Mandaguari (PR), o Observatório Social realizou reunião com o intuito de debater a respeito das melhores formas de 
realizar a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado em prol das 10 Medidas de Combate à Corrupção, para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular.
 Assim, após a referida reunião, com apoio do Ministério Público local, do Rotary Club Mandaguari – Família; Rotary Club de Mandaguari; Lions Club de Mandaguari; Elos Clube 
de Mandaguari; Conselho Tutelar; da Loja Maçônica Estrela do Norte II; Loja Maçônica Mandaguari; APAE de Mandaguari; Associação de Senhoras de Rotarianos; Imprensa local; Igrejas;  
Estabelecimentos de Ensinos; demais organizações da sociedade civil e cidadãos mandaguarienses que abraçaram a causa, realizou-se coleta de assinaturas, a princípio nos  dias 27 a 
29 de agosto de 2015, na Praça Independência, Supermercado Cidade Canção e Supermercado Camilo que, posteriormente, foi prolongada até o final do mês de outubro.

 Também foram encaminhadas as lis-
tas de assinaturas às Escolas Estaduais, Muni-
cipais, Infantis, Particulares e de Ensino Superior 
(FAFIMAN) do Município de Mandaguari, assim 
como à algumas empresas e comércios locais.
 Dessa forma, foram colhidas no 
Município de Mandaguari 3.721 (três mil sete-
centos e vinte e uma) assinaturas, que foram 
entregues pelo Sr. Veloso, Presidente do Ob-

servatório Social de Mandaguari, aos Promo-
tores de Justiça desta Comarca, Dr. Vilmar 
Antônio Fonseca e Dr. Erick Leonel Barbosa 
da Silva, para, em seguida, proceder-se ao en-
vio ao Ministério Público Federal, a fim de que 
esses abaixo-assinados se unissem às demais 
contribuições de outros Municípios com vistas 
a darem base ao Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular, estruturado pelo referido órgão.
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 Nos dias 11, 12 e 13 de março do corrente ano foi realizado o 7º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais, no espaço público da FIEP, em Curitiba (PR), no qual compareceram 
mais de 150 cidadãos, representado mais de 60 Observatórios Sociais. Representaram este Observatório no referido evento a Sra. Elza Martelli Xavier e a estagiária Isadora Fátima Betioli.

7º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais

 Ainda, no primeiro dia de evento, os participantes do 7º ENOS foram credencia-

dos a participar do 2º Fórum de Transparência e Competividade, promovido pela própria 

FIEP em parceria com a Cifal – Centro Internacional de Atores Locais para a America 

Latina, no qual tiveram a oportunidade de prestigiar palestra proferida pelo Juiz Dr. Sérgio 

Moro, que abordou tema voltado à corrupção sistêmica existente no País.

Palestra com o Dr. Sérgio Moro

 No dia 13 de março de 2016 o Observatório Social participou, junto as demais organizações da sociedade civil e cidadãos mandaguarienses, da passeata pacífica de mani-
festação contra a corrupção e a impunidade.

Manifestação de combate a corrupção e a impunidade
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 No dia 17 de março de 2016, em frente ao Fórum de Mandaguari, o Observatório Social participou do ato de apoio ao Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz Sérgio Moro, pelo tra-
balho desenvolvido na Operação “Lava Jato”.

Manifestação de Apoio

 Por solicitação do Observatório Social do Brasil, atendendo pedido da sociedade civil organizada da cidade de Nova Esperança, no dia 23 de março de 2016, os associados 
Valter Job de Souza, Elza Martelli Xavier e Olinda Garcia de Almeida Grohmman realizaram palestra de sensibilização na Associação Comercial de Nova Esperança (PR). O evento 
teve por objetivo fomentar a criação do Observatório Social do referido Município.

Palestra de Sensibilização em Nova Esperança (PR)

 No dia 03 de abril de 2016, 
atendendo convite da referida Acade-
mia de Letras, a Vice-Presidente do 
OS de Mandaguari, Elza Martelli Xa-
vier, proferiu palestra para apresenta-
ção dos trabalhos de um Observatório 
Social. Dentre os assuntos abordados, 
destacou-se, o funcionamento: do Ob-
servatório Social do Brasil; da Rede 
OSB de Controle Social e o dia a dia 
de um Observatório Social. 
 O convite do presidente da 
academia, Matheus Moreira Santos, 
ao Observatório de Mandaguari, foi 
realizado por indicação da Acadêmica 
Alzira F. de Freitas Pirolo, membro da 
referida academia e residente em Man-
daguari (PR).

Palestra na Academia de Letras, Artes e Ciências Centro Norte 
do Paraná, em Apucarana (PR)
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Reunião para debates sobre a criação do Observatório Social do Paraná
 No último dia 11 de abril foi 

realizada, na Associação Comercial 

de Guarapuava (ACIG) uma reunião 

com representantes de diversos Ob-

servatórios Sociais dos municípios 

paranaenses. O OS de Mandaguari 

esteve representado pela Sra. Elza 

Martell i  Xavier que, além de vice-

-presidente para assuntos de con-

trole social deste OS, faz parte do 

Conselho Superior do Observatório 

Social do Brasil.

Palestra de conscientização no 
Colégio São Francisco de Assis

 Na data de 20 de abril de 

2016, este Observatório Social re-

alizou uma Palestra, a convite do 

Colégio São Francisco de Assis, por 

solicitação do professor de redação 

Bruno Augusto Monteiro, para turmas 

do 2º e 3º anos do Ensino Médio.

 A at iv idade teve duração 

aproximada de 1h45min, com aber-

tura para quest ionamentos.

 Foram tratados assuntos so-

bre o t rabalho desenvolv ido pelos 

Observatór io Sociais,  que envolve: 

Cidadania;  Educação Fiscal ;  Com-

Alunos do Colégio São Francisco de Assis
bate à Corrupção e à Impunidade; 

e a busca de ef ic iência da gestão 

públ ica por meio da efet ivação do 

Controle Social .

 Abordou-se também sobre o 

projeto “Diga Não às Pequenas Cor-

rupções”,  assim como sobre o 8º 

Concurso de Redação e Desenhos, 

que ocorrerá neste ano, com o tema 

“Um por todos e todos por um”,  pro-

movido pela Controlador ia Geral  da 

União – CGU com apoio do OSB, 

pelo qual  os alunos demonstraram 

grande interesse.

 Após assinatura do termo de par-
ceria do Observatório Social do Brasil com 
a CGU, os Observatórios Sociais passaram 
a apoiar e divulgar a realização dos Con-
cursos de Desenho e Redação promovidos 
pelo referido órgão.
 No ano de 2015, o Observatório 
Social de Mandaguari, após contato com 
a Secretaria de Educação do Município, 
reuniu-se com as Diretoras de Escolas 
Municipais, no Módulo Cultural, com o in-
tuito de que houvesse a participação dos 

Concurso de Desenho e 
Redação realizado pela

 Controladoria Geral da União

alunos das Escolas Municipais, no 7º Con-
curso Nacional de Redação e Desenho da 
Controladoria Geral da União, que teve por 
tema “Pequenas Corrupções – Diga Não”.
 O Observatório Social contatou 
também com as Direções das Escolas da 
Rede Estadual, incentivando a participa-
ção.
 Várias Escolas atenderam ao con-
tato realizado e Mandaguari se fez presen-
te no 7º Concurso de Desenho e Redação 
da CGU.
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Média de gastos mensais do OS 
de Mandaguari – ADAMA

 O demonstrativo ao lado refere-se à 
média mensal de Receitas e Despesas do Ob-
servatório Social de Mandaguari – ADAMA.
 Através do trabalho de voluntários e 
estagiários, com pequeno valor fi nanceiro, o 
Observatório Social desenvolve importantes 

 Em 2016, a Controla-
doria-Geral da União (CGU) re-
alizará a 8ª edição do Concurso 
de Desenho e Redação. Com o 
tema “Um por todos e todos por 
um! Pela ética e cidadania”, o 
objetivo da iniciativa é desper-
tar nos estudantes o interesse 
por assuntos relacionados ao 
controle social, à ética e à ci-
dadania, por meio do incentivo 
à refl exão e ao debate desses 
assuntos nos ambientes edu-
cacionais. O concurso é dire-
cionado a estudantes regular-
mente matriculados em escolas 
públicas e privadas do Municí-
pio.
 Nas categorias de 1º 
ao 5º ano do ensino fundamen-
tal, os alunos poderão concor-
rer com trabalhos do tipo “De-
senho”. Nas categorias de 6º ao 
9º ano do ensino fundamental, 
1º ao 3º do ensino médio, in-
cluindo alunos matriculados na modalidade 
jovens e adultos (EJA) os alunos poderão 
concorrer com trabalhos do tipo “Redação”. 
E ainda na categoria Escola Cidadã, as es-
colas poderão concorrer com trabalhos do 
tipo “Plano de Mobilização”.

Um por todos e todos por um! 
Pela ética e cidadania

 As inscrições estão abertas até 30 
de setembro de 2016, sendo que o envio 
dos trabalhos poderá ser via correios ou 
por meio digital e deverá ocorrer até 30 de 
setembro de 2016.
 Para mais informações, acessem 
o site www.portalzinho.cgu.gov.br

 Nos dias 18 a 22 de setembro 
de 2015, o Observatório Social realizou 
um Bazar com produtos apreendidos 
pela Receita Federal, que foram doados 
à esta organização.
 Foram três dias de comerciali-
zação, nos quais foram vendidos quase 
todos os produtos recebidos. Os recur-
sos são necessários para fazer frente ao 
pagamento de funcionários, bem como 
de despesas fixas na aquisição de ma-
teriais de expediente, de consumo e per-
manente, em prol da manutenção das 
ações e projetos desenvolvidos pelo Ob-
servatório Social de Mandaguari –ADA-
MA.
 Esta organização é imensamen-
te grata a todos que colaboraram com o 
respectivo evento adquirindo os produtos, 
assim como àqueles que durante toda a 
preparação e realização,auxiliaram des-
de separar mercadorias, pesquisar e de-
finir preços até a exposição dos produtos 
e a venda dos mesmos.
 O Observatório Social de Man-
daguari – ADAMA externa um especial 
agradecimento à Delegacia da Receita 
Federal de Maringá (PR), pela aprova-
ção do Projeto de solicitação de merca-
dorias de descaminhos, que possibilita-

Bazar com produtos doados 
pela Receita Federal

ram a realização do referido Bazar. 
 Compactuando com o anseio 
de grande parte da população brasileira, 
de participar da luta que busca a Justiça 
Social, o Observatório Social de Manda-
guari – ADAMA desenvolve seu trabalho 
tendo como foco a eficiência na gestão 
pública, a transparência e a correta apli-
cação dos recursos públicos.
 Através das ações que desen-
volve, visa promover mudanças culturais 
na relação entre o Estado e o Cidadão, 
disseminando a Educação Fiscal e o 
Controle Social. Contribui, como lhe é 
possível, com a informação e com o co-
nhecimento para ajudar a fluir uma so-
ciedade comprometida com a legislação 
vigente, com o desenvolvimento do sen-
so crítico e com a busca das garantias 
constitucionais de seu País.
 Possuindo a Receita Fede-
ral, no que se refere à Educação Fis-
cal, a compreensão da necessidade 
“de uma cidadania ativa, participativa e 
solidária”vem auxiliando, efetivamente, 
na manutenção de organizaçõescomo 
os Observatórios Sociais, através da do-
ação de produtos de descaminhos, para 
transformar“o País que temos, no País 
que queremos”.

ações que resultam em benefícios em prol da 
coletividade.
 Tendo realizado o bazar com produ-
tos da Receita Federal, em setembro de 2015, 
o valor arrecadado, aplicado, vem suprindo o 
défi cit mensal. 
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Torne-se voluntário! Entre em contato com o Observatório Social de Mandaguari – 
ADAMA para que você faça parte da equipe de voluntários desta entidade. 

Contato pelo e-mail mandaguari@osbrasil.org.br ou pelos telefones (44) 3133-0028 ou (44) 3233-0099

Conselho de Administração:

Presidente: Antônio Teixeira Veloso Neto
Vice-Presidente para Assuntos Administrativos, Institucionais e de Alianças:

 Valter Job de Souza
Vice-Presidente para Assuntos Financeiros: João Batista Alvarenga

Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Elza Martelli Xavier
Vice-Presidente para Assuntos de Secretaria e Metodologia: Maria Regina Fávaro

Conselho Fiscal
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