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Todo cidadão tem o direito (e o dever) de 

saber onde e como os recursos públicos 
estão sendo aplicados 

 
Paulo de Oliveira Abrahão 
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Não se pode aceitar desperdício ou mau uso do dinheiro público em um país com tantas 
carências como o nosso. Por isso, desde 2013, quando iniciamos contato com alguns colegas 
de Observatórios Sociais de outras cidades do Estado de São Paulo, atuo pensando mais 
seriamente na questão da eficiência na utilização do dinheiro público. 
 
O cidadão precisa se sentir “dono” do dinheiro público, e zelar pelo seu uso correto e 
transparente. Ainda mais hoje em dia, quando os recursos tecnológicos existentes e a 
determinação legal de transparência nas contas públicas possibilitam às entidades de 
diversas ordens o monitoramento das contas públicas, fornecendo ao cidadão um canal de 
expressão e de trabalho voluntário para dar a sua contribuição, em prol de uma cidade de 
São Paulo mais justa e eficiente. 
 
Você acredita que é possível uma cidade como a nossa ter escolas públicas que forneçam 
educação de qualidade e formação à nossa gente? Acredita que seja possível termos postos 
de saúde com equipe médica, equipamentos e medicamentos? E acredita que seja 
importante termos um transporte público de qualidade? Ou até acredita que seja possível 
andar na rua, sem medo da violência? Mais do que possível, isso é um direito de todos nós! 
E é por isso que estamos trabalhando no Observatório Social do Brasil - São Paulo. 
 
Somente a cobrança e a vigilância constantes da sociedade sobre o Poder Legislativo, nas 
três esferas de governo, pode fazer a diferença entre a cidade, estado e país que temos e 
aqueles que queremos. E é isso que estamos fazendo na capital paulista!  
 
No primeiro Boletim Informativo do OSB-SP, convido você a fazer parte desse grupo de 
voluntários, que está mudando a relação entre os cidadãos e os gastos públicos, 
conquistando mais respeito de toda a sociedade que paga seus tributos e tem o direito de 
ver esse dinheiro aplicado de forma correta e transparente, através de serviços públicos de 
qualidade. 
 
Disponibilizamos o Estatuto Associativo do Observatório Social de São Paulo para que 
possam consultar o documento, sempre que quiser. Você poderá ver e baixar o Calendário 
das Reuniões do OSB-SP, poderá se inscrever para o próximo evento, em parceria com o 
TCM-SP, além de outras notícias importantes sobre nosso grupo de voluntários.  
 
Associe-se ao Observatório Social do Brasil – São Paulo e faça parte desse novo capítulo de 
nossa cidade. Indignar-se é importante; agir é fundamental! 
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BOLETIM INFORMATIVO          
 

TCM-SP e OSB convidam para palestras na FECAP 

Palestras explicam como funciona o “Orçamento e Execução Orçamentária” e 

“Gestão de Licitação e Contratos” 

O evento acontecerá no dia 3 de agosto de 2016, das 18h às 21h 

Objetivo: Apresentar o funcionamento do planejamento público, a realização desse 

planejamento, bem como o gerenciamento das licitações e a gestão dos contratos 

para a sociedade civil, representantes do setor público e privado. 

 

Do dia 29 de junho a 29 agosto deste 

ano, qualquer pessoa ou empresa 

pode ajudar a evitar a corrupção nas 

prefeituras brasileiras e garantir que os 

moradores receberão o retorno de 

parte de seus impostos. 

Doações entre R$ 15 a R$ 10 mil 

ajudarão a manter dezenas de 

observatórios sociais, espalhados pelo 

Brasil. Agradecimentos e Sobrevoo de 

helicóptero em Mariana ou em São 

Paulo são recompensas aos doadores. 

Rede OSB lança campanha de financiamento coletivo 

 Quer fazer parte deste 

grupo de cidadãos? 

 

 

www.ossp.net.br 

 

ESTATUTO 

ASSOCIATIVO 

DO OBS-SP 

ESTÁ 

DISPONÍVEL 

NA INTERNET! 

[PRÓXIMAS REUNIÕES]  

 
• Veja e baixe o Calendário 

2016 de Reuniões dos 

Grupos de Trabalho do 

Observatório Social do 

Brasil – São Paulo 

 

         
 

OBSERVATÓRIO 

SOCIAL NA MÍDIA!  

http://www.ossp.net.br/observatorio-na-midia-cidadaos-monitoram-os-gastos-municipais-em-sao-paulo/
http://www.ossp.net.br/conviteevento-palestras-explicam-sobre-orcamento-e-execucao-orcamentaria-e-gestao-de-licitacao-e-contratos/
http://www.ossp.net.br/conviteevento-palestras-explicam-sobre-orcamento-e-execucao-orcamentaria-e-gestao-de-licitacao-e-contratos/
http://www.ossp.net.br/
http://www.ossp.net.br/
file:///F:/Documents/OSB-SP/Facebook.com/OSBSP
http://www.ossp.net.br/855-2/
http://www.ossp.net.br/calendario-2016-participe-dos-encontros-do-observatorio-em-sp/
http://www.ossp.net.br/calendario-2016-participe-dos-encontros-do-observatorio-em-sp/
http://www.ossp.net.br/calendario-2016-participe-dos-encontros-do-observatorio-em-sp/
http://osbrasil.org.br/osb-lanca-campanha-de-crowdfounding-que-financiara-nova-cultura-anticorrupcao-no-brasil/
http://www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/196/17/orcamento-e-execucao-orcamentaria-e-gestao-de-licitacao-e-contratos?filter_reset=1
https://www.facebook.com/OSBSP/photos/a.802431233188626.1073741829.788660834565666/959228720842209/?type=3&theater
http://www.ossp.net.br/calendario-2016-participe-dos-encontros-do-observatorio-em-sp/

