Ata de Reunião Geral e Aberta do
Observatório Social Lajeado – OS Lajeado
Ata nº 09/2018
Data: 11/12/2018

Local: Sala Reuniões OS

Hora: 7:30 hrs

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

Abertura
Informes
Convenio Univates
Encontro Estadual dos Observatórios Sociais
Observatório Social REGIONAL
Obra Transparente
Planejamento Estratégico e Calendário 2019
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 pelo item 03,
informando que já foi assinado novo convênio com a Univates, para abrir
novo Curso de Educação Fiscal no próximo semestre, tendo em vista que a
avaliação obtida junto aos alunos que participaram do primeiro curso foi muito
positiva.
• No contexto do trabalho conjunto com a Univates, o Secretário Adriano
informou ter sido procurado por um aluno de pós-graduação da instituição,
que também é empresário na área de TI em Nova Bréscia, para obter
detalhes do dia a dia do OSL, especialmente na parte dos Indicadores de
Gestão Pública. Após sua explanação, o profissional informou que ao longo
do curso os alunos são instigados a trabalharem com ideias práticas na área
de Inteligência Artificial e Automação. Neste sentido surgiu-lhe a ideia de
realizar um trabalho/projeto de curso para automação de procedimentos dos
Observatórios. Ao final ficou combinado que o aluno entraria em contato com
seus professores e tutores para trabalhar melhor esta questão e provocar
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uma nova reunião no reinício das aulas, com a presença do OSL, para fins de
ampliar a discussão e propor algumas práticas efetivas;
• Em continuidade, o Secretário Adriano falou sobre a sua participação no
Encontro Estadual dos Observatórios Sociais, realizado em Gravataí no
período de 22 e 23 de novembro último. Fez um amplo relato das atividades
desenvolvidas e das discussões amplas que ocorreram, ao longo da Pauta,
citando especialmente alguns destaques, como foi o caso da apresentação de
Boas Práticas pelos OS presentes e também a ampla discussão da Lei
12.846/13 e a recente Lei Estadual 15.228/18, que tratam da
responsabilização anticorrupção da iniciativa privada;
• Seguindo a pauta, o Secretário Adriano informou também sobre o assunto
que diz respeito à demanda para criação do Observatório Social REGIONAL,
proposto por lideranças de Teutônia, secundados por lideranças de Estrela e
Arroio do Meio, conforme havia sido previamente já debatido em reunião da
CIC/VT, em que o mesmo participou. Informou que está prevista uma primeira
reunião em Teutônia, em data a ser definida. Apesar de que não há ainda um
consenso entre os presentes sobre este avanço, mesmo assim optou-se por
dar continuidade às discussões, para não podar eventuais iniciativas que
poderão alavancar novos observatórios futuramente. Segundo informações
colhidas junto ao Presidente do OSB, o OS de Campos Gerais, no PR, está
em banho maria, pois alguns OS participantes se retiraram da regionalização.
Porem surgiu um novo Observatório Regional liderado por Brusque. O
Secretário Adriano ficou de entrar em contato com aquele OS para buscar
detalhes e informações complementares;
• Como item seguinte da pauta, o Secretário detalhou o andamento das obras
que tratam do projeto Obra Transparente, referente às escolas de educação
infantil de Conventos e Bom Pastor, informando que Conventos está
concluído, faltando fazer uma vistoria final para encaminhar o respectivo
detalhamento ao pessoal da Obra Transparente. Já a Escola do Bom Pastor
foi vistoriada e cujo imóvel foi aprovado no check-list, pronta para iniciar as
obras;
• Para o item 7 da pauta, o Presidente invocou a necessidade de se organizar
um calendário fixo de reuniões para 2019, porém não sem antes propor
também uma reunião para definição de projetos e prioridades, para efetivar
em real Planejamento Estratégico. Foi sugerida a ideia de ser promover esta
reunião para o PE, ainda na segunda quinzena de janeiro próximo.
• Nos assuntos gerais, o Presidente Fernando observou a necessidade de se
monitorar os projetos que tramitam no Legislativo, tendo em vista que
prioritariamente estão sendo monitoradas apenas as licitações junto ao
Executivo.
• Em continuidade solicitou aos presentes para pensarem num novo nome para
a sua sucessão, tendo em vista que seu mandato deverá se concluir em
meados de 2019.

3 – Encerramento:
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• 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

