Ata de Reunião Geral e Aberta do
Observatório Social Lajeado – OS Lajeado
Ata nº 05/2018
Data: 18/09/2018

Local: Sala Reuniões OS

Hora: 7:30 hrs

Presentes: Relação Anexa
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abertura
Informes
Curso de Educação Fiscal
Reforma do Estatuto e Assembleia Geral Ordinaria
Encontro Nacional de Observatórios Sociais e Obra Transparente
Evento Forum das Entidades com Candidatos
Visitas de outros municípios
Assuntos Gerais
Encerramento

1 – Abertura:
• O Presidente Fernando abriu os trabalhos, cumprimentando a todos pela sua
presença.
2 – Desenvolvimento:
• Não havendo Informes, o Presidente abriu a Ordem do Dia iniciando pelo item
4, que trata da reforma estatutária e Assembleia Geral Ordinária. Informou
que há necessidade de alteração estatutária, tendo em vista a dificuldade de
cumprir o estatuto no que diz respeito à renovação de conselheiros. Ficou
definida a necessidade de ser fazer estudos específicos para os ajustes
necessários.
• Em seguida o OSL recebeu a visita de um grupo de lideranças da cidade de
Teutónia, que desejam conhecer melhor o funcionamento de nossa entidade,
com o intuito de também criar uma entidade semelhante naquele município.
Neste sentido continuou-se a reunião, agora com mais detalhes para que os
visitantes tivessem plena informação a respeito das atividades desenvolvidas;
• O Secretário Adriano informou que a troca de estagiária ainda não foi
realizada tendo em vista o pouco número de inscritos no Edital aberto pela
Univates. Foram chamados para entrevista todos os alunos que não estavam
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empregados ainda, dos quais apenas uma aluna mostrou interesse. Todavia,
na sexta-feira última recebeu outro convite de estágio, o qual acabou
assumindo. Há necessidade de nova chamada nos próximos dias;
• O Presidente informou também que deverá encaminhar nos próximos dias os
ofícios ao Executivo solicitando a lista de imóveis de propriedade do
município, bem como o processo completo do Projeto de Construção da EMEI
do Bom Pastor;
• Em relação ao 9º ENOS e 2º Congresso Pacto pelo Brasil, o Secretário
Adriano informou que:
• O evento foi muito extenso e amplo, em que no primeiro dia foram
criados vários painéis que tratavam sobre a Governança sem
corrupção;
• No segundo dia o conteúdo tratava sobre Integridade, enquanto no
terceiro dia a discussão versava sobre Tecnologia, ou seja, as novas
tecnologias desenvolvidas por entidades nacionais e internacionais
para maior transparência e combate à corrupção;
• O quarto dia ficou reservado, pela manhã, ao Encontro Nacional dos
OS, em que ocorreu a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de
Contas e Extraordinária para alteração estatutária; Além disso também
foram apresentados os “cases” das Boas Práticas dos OS e, ao final,
informações gerais do OSB;
• À tarde teve reunião do Projeto Obra Transparente, em que se fez um
diagnóstico geral sobre o andamento das obras e problemas
verificados. Ficou definido que a direção do projeto terá reunião dia 05
de setembro com o FNDE, para levar em mãos os problemas
apontados e cobrar soluções.
• Em seguida o Secretário Adriano informou da realização do próximo Encontro
Estadual de Observatórios Sociais, a ser realizados nos dias 22 e 23 de
novembro, em Gravataí ou Porto Alegre.
• Ao final, no item dos assuntos gerais, o Secretário Adriano informou que
participou em nome do OSL da Audiência Pública chamada pela Promotoria
Pública, com a EGR, para discutir a questão da falta de transparência e falta
de diálogo por parte da EGR com a comunidade regional, além do pouco
investimento realizado em decorrência do volume de recursos arrecadados
nas diversas praças de pedágio.

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.
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Adriano D. Strassburger
Secretário Executivo

Fernando S. Arenhart
Presidente

