
Programa de 

Controle Social

Eleições Municipais

2020



Presente em mais de

144 municípios
17 Estados brasileiros. 

No RS Somos 15 OSBs.

SISTEMA OSB



ENTIDADE SEM FINS 
LUCRATIVOS, APARTIDÁRIA e 

DEMOCRÁTICA

Pela transparência e qualidade 
na aplicação dos recursos 

públicos.



COMO FUNCIONA O OBSERVATÓRIO

SOCIAL DE ERECHIM? 

OSERECHIM

• Atua de forma preventiva e proativa.

OSERECHIM

• Antes que os recursos sejam gastos.

OSERECHIM

• Conforme padrão estabelecimento pelo OSB.



• Portais da 
Transparência

• Capacitação dos 
Conselhos

• Indicadores da 
Gestão Pública

• Relatórios 
Quadrimestrais

• Palestras

• Concurso de 
Redação

• Semana da 
Cidadania

• Feirão do Imposto

• Teatro / fantoches

• Parcerias 
institucionais

• Licitações

• Cargos em 
Comissão

• Convênios

• Obras

• Processos

• Estoques

• Câmara Municipal

Gestão 
Pública

Educação 
Fiscal

Ambiente 
de 

Negócios

Transparên
cia

Através do Observatório Social

a sociedade passa a atuar

• Capacitação 

das MPEs

para que 

participem das 

licitações

• Divulgação 

das licitações

• Cadastro 

gratuito para 

empresas



Qualificar 



JUSTIFICATIVA:

Muito mais do que cumprir uma obrigação legal, exercer o
direito do voto implica a consciência quanto à importância da
escolha de nossos representantes, responsáveis pelas decisões
que afetam toda a sociedade.

O exercício do controle social nas eleições, entendido como a

participação ativa dos eleitores em todo o processo – desde a

análise dos candidatos, escolha, acompanhamento dos mandatos

dos candidatos eleitos e manifestações sobre a sua atuação,

contribuirá para o fortalecimento da democracia.



OBJETIVO GERAL

Instituir o exercício do controle social nas eleições de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esclarecer e sensibilizar a sociedade acerca das responsabilidades de cada

um dos agentes envolvidos no processo eleitoral, especialmente:

 os partidos políticos – escolha criteriosa de seus representantes

 os eleitores – voto consciente

 os candidatos – cumprimento dos compromissos assumidos.



1. Observatório Social do Brasil Erechim – OSB-Erechim

2. Partidos políticos

3. Candidatos a prefeito

4. Candidatos a vereador

5. Eleitores

6. Sociedade em geral

AGENTES 

ENVOLVIDOS



Ciclo

De

Ações



ETAPAS

1. Apresentação do Plano aos ASSOCIADOS DO OSB-ERECHIM – até 26 de agosto

2. Apresentação do Plano ao CODER até 31 de agosto

3. Elaboração do Termo de Compromisso - 1º a 10 de outubro

4. Apresentação do Plano aos PARTIDOS POLÍTICOS - até 26 de outubro

5. Divulgação do Plano à sociedade - a partir de 19 de outubro

6. Assinatura dos Termos de Compromisso pelos CANDIDATOS até dia 11 de outubro – Baixar do site, assinar e encaminhar ao 

OSB

7. Divulgação no site do OSB Erechim e no Site do Observatório Nacional do Brasil dos candidatos que assinaram ou não o Termo 

de Compromisso

8. Sensibilização dos ELEITORES e SOCIEDADE EM GERAL por meio de ações educativas – 1º de outubro até eleições

9. Publicidade do resumo dos Termos de Compromisso assinados pelos candidatos eleitos – Após a diplomação dezembro

10. Capacitação do prefeito e vereadores eleitos oferecida pela ESCOLA DA CIDADANIA SISTEMA OSB/EAD ( a confirmar)

11. Monitoramento contínuo do cumprimento dos compromissos assumidos e publicação nos Relatórios Quadrimestrais do OSB-

ERECHIM - 2021 a 2024



1. É o principal documento do Plano, no qual estão listadas

ações relacionadas à transparência, controle e gestão

pública.

2. Instrumento a ser firmado pelos candidatos a prefeito e

vereador, que será publicado nas redes sociais do OSB

Erechim, no caso dos candidatos eleitos.

3. Tem o objetivo de comprometer os candidatos – formal e

publicamente – a desempenharem seus papéis visando a

correta aplicação dos recursos públicos, perante a

sociedade que os elegerá.

TERMO DE COMPROMISSO





Apoie este projeto!!!



ACOMPANHE O NOSSO 

TRABALHO!

https://erechim.osbrasil.org.br/

https://www.facebook.com/OSBErechim

WhatsApp (54) 99618-2985

https://erechim.osbrasil.org.br/
https://www.facebook.com/OSBErechim
https://www.facebook.com/OSBErechim

