Ata da reunião do Conselho Administrativo do OSB realizada no dia 07 de
julho de 2014, às 17h por videoconferência (AulaVox).
Aos 7 dias do mês de julho de 2014, reuniram-se o presidente Ater, Ney da
Nóbrega Ribas, Pedro Gabril, Ivan Silveira da Costa, Roni Enara Rodrigues
Letícia Cardoso, para tratar do caso TCE SC, em razão de ter sido veiculado
na imprensa notícia sobre a candidatura de Jonas como coordenador do OS, o
que não foi acordado pela Rede, que apoiaria um cidadão, mas não indicaria
nome de um observador ao cargo de conselheiro do TC. Ivan propôs elaborar
uma nota de esclarecimento sobre o caso para ser repassada à imprensa e
comunicar à Rede o que houve, além de solicitar ao Paulo, presidente do OS
Itajaí, o licenciamento de Jonas do OS para concorrer ao cargo, conforme
acordado em reunião anterior, uma vez que, se eleito, passará de observador a
observado. Acrescentou que a atitude do Jaime em divulgar à candidatura
antes de consultar a Rede foi desrespeitosa, primeiro porque a Rede não
escolheu o Jonas como candidato e segundo, por agirem apenas como SC,
sem levar em consideração os demais estados da Rede. Colocou-se à
disposição para ajudar o Marinho, responsável pela comunicação do OSB, na
elaboração da nota. Roni sugeriu ao Ater conversar com Jaime e, quanto a
candidatura, o OSB deve aguardar a homologação para emitir uma nota. Caso
não haja homologação, OSB não toma nenhuma atitude quanto à imprensa,
continua apenas o apoio à campanha Conselheiro Cidadão, conforme termo
assinado com a AMPCON, e propôs rever o apoio para que os cargos de
conselheiros do TC sejam preenchidos através de concurso público. Ficou
decidido aguardar a conversa entre Ater e Jaime para definir
encaminhamentos. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião.

Rua Heitor Stockler de França, 356, sala 304 - Centro Cívico | 80030-030 | Curitiba-PR
41 3307-7058 | osb@osbrasil.org.br

