Ata de Reunião Geral e Aberta do
Observatório Social Lajeado – OS Lajeado
Ata nº 02/2017
Data: 16/05/2017

Local: Sala Reuniões OS

Hora: 7:30 hrs

Presentes: Relação Anexa
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Abertura
Informes
8º ENOS e 1º Congresso do Pacto pelo Brasil
Assuntos Gerais
Encerramento

1 – Abertura:
• O Presidente Fernando abriu os trabalhos, cumprimentando a todos pela sua
presença.
2 – Desenvolvimento:
• Seguindo a Ordem do Dia, o Presidente apresentou os informes:
• Informou que ele e o Secretário Executivo realizaram uma visita de
cortesia à Assessoria Jurídica do município, com a presença também
da Chefe do Setor de Compras e da Secretária de Administração
substituta, em que se tratou de uma pauta bem ampla:
▪ Colocações gerais sobre o papel do OS e a forma de atuar com
eventuais erros observados em editais de licitação;
▪ Ajustes necessários para facilitar o acesso aos documentos
vinculados ao processo licitatório, excluindo a necessidade de
identificação ampla;
▪ Ampliação dos documentos disponibilizados nos processos
licitatórios que geralmente não trazem as respetivas atas ;
▪ Necessidade de facilitar e formatar um feed-back no
encaminhamento de pedidos de documentos, nos termos da Lei
de Acesso à Informação.
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▪ Além destes, outros itens tb foram abordados, pelos quais os
gestores informaram já estar tomando providências para sanar
estas dificuldades, pois eta realidade já vinha sendo observada
anteriormente.
• Secretário Adriano informou da sua participação em reunião convocada
pelo Tribunal de Contas do Estado, tentando reunir todos os
Observatórios instalados no Estado, para apresentar o LICITACON.
Porem apenas 8 Observatórios se fizeram presentes. O portal é público
e permite inúmeros filtros que possam facilitar enormemente a busca
de informações mais detalhadas sobre as licitações em andamento ou
ate mesmo as licitações futuras agendadas.
• O Presidente também informou que estamos num processo de revisão
de nossos patrocínios, promovendo visitas às entidades apoiadoras.
Neste sentido já recebemos formalização de ampliação dos valores
recebidos pela Associação Comercial e estamos em tratativas também
já com o CDL para inicial seu processo de participação financeira, além
do Jornal A Hora para ampliar o valor de participação.
• Na sequência da pauta, foi passada a palavra ao Secretário Adriano para
relatar a sua participação no 8º Encontro Nacional de Observatórios Sociais:
• Iniciou comentando sobre a abertura oficial do evento, com a presença
do juiz Sergio Moro. Em sua fala apresentou detalhes sobre alguns
processos já julgados e afirmou que a participação da opinião pública é
muito importante para garantir a continuidade do processo que está em
andamento. Solicitou também que os Observatórios se interessem
também em acompanhar os processos judiciais que envolvam o poder
público.
• A partir do dia seguinte, foram realizados diferentes módulos por turno,
a saber, na terça pela manhã reservada ao Poder Executivo, à tarde ao
Poder Legislativo, na quarta pela manhã aos Órgãos de Controle
Oficial e à tarde aos órgãos de Controle Social, para na quinta pela
manhã ter sido reservada para os assuntos específicos do OSB, com a
respectiva Assembleia Geral.
• Algumas frases de efeito que merecem ser destacadas:
▪ O representante do Ministério Público do Paraná observou que
nosso modelo de democracia foi criado para combater o crime
comum e não está capacitado para combater o crime
organizado, por isto ele entende que o MP está sendo “usado”
por um modelo doente que não vai resolver a questão em
definitivo.
▪ Em outro momento observou que o MP/PR está em tratativas
com a PUC/PR para criar um software com inteligência artificial
para avaliar os Portais de Transparência. Por enquanto são os
próprios alunos das universidades que estão fazendo a análise
mais profunda dos Portais existentes.
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• Na parte dos assuntos específicos aos Observatórios foi dada ênfase
especial na troca do sistema SIM pelo novo sistema RCC. Foi
informado pela Diretora Roni que o sistema SIM havia sido
desenvolvido em Flash e por isto ele acabou se esgotando, não
suportando mais novos avanços. Por isto teve que se trocar por algo
mais robusto e neste esfera que entra a RCC, uma significativa
patrocinadora na realização do 8º ENOS.
• Uma sessão especial ocorreu durante o evento, que foi coordenada
pela entidade Transparência Brasil que assinou um grande convênio
com o OSB, pelo qual foram selecionadas 22 cidades com OS, para
participarem de um projeto nacional para avaliar detalhadamente o
nível de andamento das construções escolares com verba federal.
▪ Lajeado está incluso nestes 22 municípios e terá a duração de 2
anos.
▪ É um projeto montado e encaminhado para financiamento à
ONU em final de 2015 e só agora em abril de 2017 obteve-se o
aval para a realização deste trabalho financiado pela UNDEF
(Fundo das Nações Unidas para a Democracia).
▪ O projeto oferece:
• Apoio técnico e financeiro para eventos locais de
mobilização e divulgação em cada município;
• Treinamento on line para 4 representantes por OS;
• Treinamento presencial para 1 representante por OS;
• Suporte financeiro para custeio de atividade de
monitoramento e de coleta de dados para a pesquisa
preliminar;
• Ajuda de custo para participação nas reuniões da rede,
durante os encontros nacionais e regionais;
• Assessoria de Câmara Técnica com engenheiro e
consultor jurídico.
▪ Em contrapartida, o OS deve se responsabilizar:
• Pela organização dos eventos locais e esforço para
recrutar novos voluntários;
• Pela participação em pesquisa preliminar sobre atividades
do OS e obras no município;
• Pela participação ativa nos treinamentos e nas reuniões
da rede;
• Pelo monitoramento de licitações e obras de escolas e
creches, de início com auxílio da Câmara Técnica e
depois de maneira independente;
• Pela organização e rigor na documentação financeira para
prestação de contas dos recursos recebidos.
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▪ Será assinado um contrato entre as entidades Transparência
Brasil e Observatório local;
▪ Existe a previsão de ajudas de custo ate U$ 450 para eventos
locais e até U$ 750 para os serviços gerais a serem
desenvolvidos ao longo do projeto;
• Nas discussões que se seguiram, houve a sugestão de se contatar já
com o CREA para disponibilizar algum profissional e poder nos dar
cobertura e assessoria para a realização do trabalho.
• Ao final, coube ainda um tempo para assuntos gerais, quando o Vice
Presidente Ney Arruda Filho estendeu convite para um debate a ser
realizado na Univates, no dia 22/05, com dois painéis para discussão
das alterações da legislação trabalhista;
• E aproveitou para informar que também participou de uma reunião
preliminar sobre a revisão do Plano Diretor do Município,

3 – Encerramento:
• Nada mais havendo a tratar e diante do adiantado da hora, o Presidente Fernando
voltou a agradecer a presença de todos e encerrou a sessão.

Adriano D. Strassburger
Secretário Executivo

Fernando S. Arenhart
Presidente

