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Guaíba, 16 de agosto de 2021 

 

Ofício nº 035/2021 

À 

CÂMARA DE VEREADORES DE GUAÍBA 

A/c Presidente do Legislativo 

 

Ref. 5º Congresso Pacto Pelo Brasil 

 

 Excelentíssimo Sr. João Collares, 

 O Observatório Social do Brasil (OSB), instituição da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a 

criação e atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias, 

envolve mais de 3,5 mil voluntários engajados na causa da justiça social em 

busca da eficiência da gestão pública e melhor aplicação dos recursos públicos. 

O Sistema OSB conta com mais de 150 Observatórios Sociais em 17 estados 

brasileiros e contribuiu para uma economia superior a R$ 5 bilhões aos cofres 

municipais nos últimos 7 anos. 

Em 2015, lançou o Pacto Pelo Brasil, movimento social envolvendo cidadãos 

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 quatro edições, reuniu cerca 

de 9,4mil inscritos para acompanhar palestras e debates com importantes 

painelistas nacionais e estrangeiros. 

Para 2021 o OSB trabalha na realização do 5º Congresso Pacto Pelo Brasil 

em parceria com o Instituto MicroPower e o Centro Universitário FACENS. 

Tendo como tema “Gestão Inteligente de Cidades – Compromisso com o 

Cidadão” esta 5ª edição acontecerá em modo digital e inovador; com 

programação durante 5 semanas, entre 24 de agosto e 23 de setembro, são 

esperados mais de 3mil participantes, entre voluntários do Sistema OSB, 
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gestores públicos de diversas áreas, empresários e dirigentes de federações e 

associações corporativas, órgãos oficiais de controle, conselhos federais e 

estaduais de profissões regulamentadas, organizações da sociedade civil, 

profissionais de tecnologia da informação e comunicação, jornalistas e veículos 

de imprensa. 

Estruturado no formato de oficinas, painéis temáticos e palestras, o evento 

contará com a participação de especialistas nos temas Inovação, Tecnologia, 

Cidades Inteligentes, Fomento à Transformação Digital, Economia 5.0, 

Desenvolvimento de Territórios, Integridade e Compliance. 

Dentro do tema do Congresso, a programação contemplará: 

 

 

 

Somente com Gestão Inteligente os Governos podem evoluir e ser efetivos no 

cumprimento da sua missão: servir ao cidadão!  

Nesse sentido, fazemos uso do presente para convidar V.Exa. para participar do 

5º Congresso Pacto Pelo Brasil. Será uma honra ter vossa presença em toda a 

programação, especialmente nos dias dedicados à Gestão Pública, inclusive os 

vereadores e demais integrantes da Câmara Municipal de Guaíba. 
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A inscrição pode ser efetuada através do link 

www.pactopelobrasil.org.br/inscrevase.  

Esperamos contar com vossa participação e apoio em favor de um Brasil 

transparente, inovador, próspero, sustentável e Área Livre de Corrupção! E que 

repasse este conteúdo aos demais vereadores para que tenham a oportunidade 

de aproveitar os conteúdos do 5° Pacto pelo Brasil. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 Rosane B. de Oliveira Villanova 
Presidente Gestão 2021/2023  

 

 


