
ABERTURA – 21 DE JUNHO DE 2017 

 O Observatório Social de Mandaguari – ADAMA, assim 

como os demais Observatórios da Rede OSB, sob a coordenação 

do Observatório Social do Brasil tem como finalidade contribuir 

com a melhoria da gestão pública assegurando mais justiça 

social. 

 Existem várias instituições que tem como finalidade 

acompanhar e controlar os gatos públicos. Entretanto, os 

Observatórios Sociais são Organizações que possibilitam a 

participação de cidadãos de diferentes segmentos da sociedade 

na melhoria da Gestão Pública, através do Controle Social. 

Portanto, a participação dos cidadãos e da sociedade civil 

organizada no controle dos gastos públicos, monitorando as 

ações do Governo e reivindicando o bom uso dos recursos 

arrecadados, através dos impostos que se paga, representa o 

Controle Social, previsto na Constituição Federal. 

 O Observatório Social de Mandaguari atua, 

prioritariamente, nos eixos: Eficiência na estão Pública; 

Transparência e Educação Fiscal. 

 Não há dúvida que a Transparência nos órgãos de Governo 

é instrumento essencial e pré-requisito para uma gestão pública 

eficiente e de qualidade. Eis aí a importância dos Observatórios 

Sociais que buscam tanto esses pré-requisitos nas 

Administrações Públicas. 

 Por outro lado, o momento pelo qual passa nosso País é 

bastante oportuno para que se entenda a grande necessidade 

que se tem de mudar a cultura do “jeitinho brasileiro”; a cultura 

de que “esperto é quem leva vantagens”; a cultura da 

desonestidade, da improbidade, da impunidade, da corrupção.  



 Para que se instale no País a mudança cultural reivindicada 

por tantos é que um importante eixo do trabalho do 

Observatório é a Educação Fiscal. 

 De acordo com o Wikipedia: “A Educação Fiscal é um 

processo educativo que visa à construção de uma consciência 

voltada ao exercício da cidadania, objetivando e propiciando a 

participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento 

dos instrumentos de Controle Social e Fiscal do Estado.”. 

 Ou seja: Controle Social é a consciência da sociedade sobre 

a importância do pagamento dos tributos, a ação cidadã da 

população no acompanhamento, fiscalização e monitoramento 

da aplicação desses tributos para a melhoria das condições de 

vida da população. Para despertar essa consciência é que o 

Observatório Social, além do monitoramento dos recursos 

públicos, realiza em parceria com a Gestão Pública e com a 

sociedade: Seminários; Encontros; Reuniões; Palestras; 

Publicações; Concursos de Desenho, Redação e Projetos, entre 

outras ações. 

 O Observatório Social busca, constantemente, através de 

seu trabalho a melhor qualidade de vida para a população. 

 A atual Gestão Pública deste Município, tanto do Executivo 

quanto do Legislativo, tem entendido esse direito Constitucional 

e tem possibilitado que o Observatório Social de Mandaguari 

desenvolva a contento, dentro de suas possibilidades, o trabalho 

a que se propõe.  Motivo pelo qual se registra que os grandes 

beneficiados são os cidadãos mandaguarienses. Só há a 

necessidade de que sejam engrossadas as fileiras de voluntários 

observadores, a fim de que mais ações de monitoramento 

possam ser implementadas, especialmente em relação aos 

“Serviços” contratados pelo Município. 

 Muito obrigado. 


