Cidade, 03 de julho de 2019.

Ofício nº 26/2019

Exmo. Sr.
MD José Auricchio Junior
Prefeito Municipal
São Caetano do Sul/AM

Ref. 3º Congresso Pacto Pelo Brasil

Senhor Prefeito,

O Observatório Social do Brasil (OSB) é uma instituição da sociedade civil, sem fins
lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação
de uma rede de mais de 140 organizações democráticas e apartidárias. O
Sistema OSB é formado por 3 mil voluntários engajados na causa da justiça
social e contribui para a eficiência da gestão pública, tendo ajudado a economizar
mais de R$ 3,5 bilhões aos cofres municipais entre 2013 e 2018.
Lançou em 2015 o Pacto Pelo Brasil, movimento social envolvendo cidadãos, de
organizações públicas e privadas, para ações de cidadania com o objetivo de
transformar o Brasil em Área Livre de Corrupção, com destaque para as boas
iniciativas de cada setor. Em 2017 realizou o Congresso Pacto Pelo Brasil, que em
duas edições reuniu mais de 3.200 participantes e importantes painelistas nacionais
e internacionais como o então Juiz Federal, Dr. Sérgio Moro, o procurador da
república Dr. Deltan Dallagnon, a gerente do programa anticorrupção do Pacto
Global da ONU do escritório de Nova Iorque, Sra. Neha Das, entre outras referências
nas áreas de gestão pública, integridade e tecnologia.
Para 2019 o OSB está preparando o 3º Congresso Pacto Pelo Brasil, com o tema
“Práticas Honestas na Relação Público-Privada” entre os dias 26 a 28 de agosto,
em Curitiba/PR. Espera alcançar 1.200 participantes, entre dirigentes, técnicos e
voluntários do Sistema OSB, gestores públicos de diversas áreas, empresários e
dirigentes de federações e associações corporativas, representantes dos órgãos
oficiais de controle do Brasil, conselhos federais e estaduais de profissões
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regulamentadas, dirigentes de organizações da sociedade civil, profissionais de
tecnologia da informação e comunicação, jornalistas e veículos de imprensa.
Cada dia do evento focalizará um subtema: o dia 26/08 será dedicado à Eficiência
da Gestão Pública Municipal com destaque para o “Intercâmbio Internacional de
Prefeituras” e participação de prefeituras nacionais e internacionais trazendo casos
de sucesso na gestão dos municípios - ações ligadas à transparência, eficiência no
uso dos recursos públicos, participação social e prevenção à corrupção. O Dia da
Gestão Pública será encerrado com a palestra magna proferida pelo desembargador
do TRF4, Dr. João Pedro Gebran Neto, falando sobre as Perspectivas no
Enfrentamento à Corrupção no Brasil.
Outros assuntos no Intercâmbio de Prefeituras: Plataforma Mais Brasil do Ministério
da Economia, ISO 18091 - Certificação de Qualidade para Prefeituras, Lei 13.460 Ouvidorias Municipais e Carta de Serviços ao Cidadão, Programa de Cidades da
ONU e Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes – CIFAL/ONU.
Programação completa e
www.pactopelobrasil.org.br

outras

informações

são

encontradas

no

site:

Nesse sentido, fazemos uso do presente para convidar V. Exa. para participar do
3º Congresso Pacto Pelo Brasil. Será uma honra contar com vossa presença,
especialmente no dia 26/08, dedicado à Gestão Pública.
Na certeza de podermos contar com vosso aceite e apoio em favor de um Brasil
Área Livre de Corrupção, ficamos à disposição para outras informações e
providências, por meio de nossa diretora executiva, Sra. Roni Enara, pelo fone 41
3307-7058 e pelo endereço eletrônico roni.enara@osbrasil.org.br.
Atenciosamente,

Ney da Nóbrega Ribas
Presidente do Observatório Social do Brasil
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