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Quem somos?
• Associação civil sem fins lucrativos formada por cidadãos e entidades não 

governamentais; 

• Totalmente apartidária e sem vínculo financeiro com qualquer órgão 
público do DF;

• A rede de observatórios sociais está presente em mais de 130 cidades, de 
18 estados;

• A rede foi premiada pela CEPAL/ONU, em 2009 pela inovação em tecnologia 
social;

• Fundado em novembro de 2013. 



Nossos objetivos
• Contribuir para que haja maior transparência na gestão pública;

• Fomentar o controle social dos gastos públicos;

• Promover a cidadania participativa nas questões públicas; e

• Incentivar a atividade de micro e pequenas empresas no Distrito Federal,
por meio da democratização das compras públicas.



Eixos de atuação



Projetos
- Câmara+Barata: Projeto de iniciativa popular organizado pelo Osbrasília e
IFC. Quer economizar R$ 300 milhões do orçamento da Câmara Legislativa do
Distrito Federal por legislatura. A proposta foi lançada no dia 16 de janeiro.

Prevê reduzir as despesas da CLDF com verba indenizatória (recursos para
cobrir gastos diversos, como locação de carros, serviços gráficos e
consultorias), verba de gabinete (contratação de servidores para o gabinete
parlamentar) e publicidade institucional.

Estabelece regras para maior transparência aos gastos e maior controle tanto
pelos órgãos competentes quanto pela sociedade.

Até agosto foram coletadas cerca de 15.000 assinaturas das quase 20.000
necessárias para apresentação à Câmara Legislativa.



Projetos



- HackSaúde: realizado por: Observatório Social de Brasília, Instituto de
Fiscalização e Controle (IFC) e a Campus Party, com apoio da Secretaria de
Saúde, da Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação e Ciência e
Tecnologia e da Controladoria-Geral do DF. Patrocinado pelo EloGroup e apoio
do Espaço Multiplicidade e do Calango Hacker Clube.

O hackathon propõe três desafios: aproximar o profissional de saúde do
usuário dos serviços (desafio principal); diminuir o tempo de espera por
consultas; e facilitar a busca por medicamentos na rede pública.

Projetos



Projetos



Eventos e representações
- Participação na Frente Pela Educação em Direitos com o tema principal, o
curso EAD voltado para a cidadania.
http://frentedaeducacaoemdireitos.com.br/. Curso EAD para todo cidadão.

- Participação na palestra da Faculdade Processus sobre MEI e o eSocial.

- Contrato firmado com a empresa júnior da UnB Publicae para execução de
projetos.

- Comemoração no Museu da República das 10 mil assinaturas do
Câmara+Barata.

- Realização da Assembleia de Prestação de Contas de 2017 e 1º quadrimestre
de 2018.

- Participação na oficina sobre o Portal da Transparência.



Eventos e representações
- Bate-papo de julho voltado para o planejamento de 2018/2019.

- Participação no Pacto Pelo Brasil e no 9º encontro do OSBrasil.

- Participação na campanha Novas Medidas Contra a Corrupção.
https://unidoscontraacorrupcao.org.br/

- Participação na defesa do novo estatuto do OSBrasil.

- Reunião com a ANTC.

- Mobilização dos alunos do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte e
entrega de assinaturas do projeto Câmara+Barata.

- Parceria com Rotary Club Brasília International.

- Apresentação do Observatório para a Unipaz – futura parceria.



Eventos e representações
- Grupo de trabalho voltado para coleta de assinaturas para o projeto
Câmara+Barata na Feira do Guará, Parque da Cidade, Parque Olhos D'agua,
entre outros, onde até o momento, já foram coletas mais de 15 mil
assinaturas.

- Participação no Seminário Internacional Inovação em Politicas Públicas -
alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

- Encontro com os candidatos à deputado distrital no Espaço Cultural;

- Bate-papo de agosto com o tema principal, a elaboração de uma carta-
compromisso a ser apresentada aos candidatos a governador.

- Participação no curso da RCC sobre compras do governo.

- Participação de oficina de cocriação no processo de elaboração do 4º Plano
de Ação Nacional no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP).



Eventos e representações



Presença na mídia
• AABB

- Projeto de Lei Popular quer reduzir gastos dos deputados do Distrito Federal;

• Rádio CBN - apresentação semanal

- CLDF continua produzindo leis inconstitucionais;

- Excesso de cautela causa 'apagão de notícias' nos canais oficiais do GDF;

- Cidadania fiscal: participar é fundamental;

- Reclamar adianta. Aprenda a fazer do jeito certo;

- TCDF dá 90 dias para administração indireta corrigir falhas na transparência;



Presença na mídia
• Rádio CBN - apresentação semanal

- Medidas de fiscalização e controle chegam com atraso no transporte coletivo 
do DF;

- Os desafios da Lei de Acesso à Informação;

- Câmara+Barata alcança 10 mil assinaturas para proposta que reduz gastos na 
Câmara Legislativa do DF;

- HackSaúde: abertas inscrições para competição que busca soluções 
inovadoras para saúde pública do DF;

• Rádio Federal – Projeto Câmara+Barata

• Jornal de Brasília

- Campus Party: Jovens hackers vão digitalizar a Saúde;



Posição financeira

HISTÓRICO
Saldo 

30.04.18 Entradas Saídas
Saldo 

31.08.18
Disponibilidades (Caixa e banco) 10.479,20
Rec.Financeiras 42,14
Doações 1505 11.200,00
Copa/Cantina 2030 -207,47
Despesas diversas -579,00
Despesas pessoal1869 -4.500,00
Desp. Escri tório2002 -563,17
Desp. contrib Rede OS Brasil2793 -400,00
Aquisição de bens 0,00
Desp/Tar.bancárias2884 -249,75
HackSaúde (Tom) -3.000,00
Divulgação 2527 -270,00
Tributo Patronal INSS -120,00
Projetos -1.500,00
Saldos 31.08.18 10.479,20 11.242,14 -11.389,39 10.331,95



Voluntários atuantes
Alice
André Rafael
Antônio
Asafe
Aylah
Bruno Saimon
Calebe
Cícero
Danilo
Davi
Diego
Dionísio
Elcimar

Eridan
Everardo
Fabiana
Fernanda
Fernando Costa
Fernando Lopes
Flavia
Gabriela
Gilberto
Graça
Guilherme
Guilherme Sena
Heloísa

Jailton
Jussara
Laísa
Leandro Grass
Luiz Claúdio
Luiz Carlos
Maria Britânia
Maria Madalena
Moema
Nadja
Neuza
Olavo
Paulo Costa

Pedro Henrique
Raíssa Valente
Reginaldo
Régis
Rodrigo Chia
Rodrigo Neres
Roman
Silvia
Simone
Staffuzza
Tancredo
Tânia
Thaynara



Mantenedores:

Apoiadores:

Pessoas naturais 



Muito obrigado!
Nosso agradecimento a tantos companheiros que fazem desta
iniciativa uma realidade.

Para acompanhamento diário das atividades do OSBrasília, estamos
presentes nas redes sociais nos seguintes endereços:

Site: http://osbrasilia.org/;
Facebook: http://www.facebook.com/osbrasilia; e 
Twitter: https://twitter.com/osbrasilia.


