Ata da reunião da diretoria OSB realizada no dia 09 de dezembro de 2013,
às 16h30 por vídeo conferência (AulaVox).
Aos 09 dias do mês de dezembro de 2013, realizou-se reunião virtual da
diretoria do OSB, com as presenças de Ater Carlos Cristófoli, Marcelo Becker,
Gilceo Jair Klein, Roni Enara Rodrigues, José Marinho, Evandro Gevaerd,
Letícia Cardoso. Haviam dois assuntos em pauta: 1.5º Encontro Nacional dos
Observatórios Sociais. 2. Relação de requisitos para efetivar OS filiados.
1. Roni deu início à reunião perguntando a Evandro se tem informações sobre
os preparativos do 5º ENOS. Evandro levantou preocupação em relação à
integração dos OS de SC para começarem a agir, buscando recursos e
realizando planejamento. Informou que estão agendando reunião com o
presidente da FIESC através do Vice-presidente Ingo Fischer, irmão de
Edemar Fischer, presidente da Associação Empresarial de Brusque. Roni
sugeriu marcar reunião com os outros OS de SC ainda esta semana para
discutir esses assuntos e apresentar o projeto por escrito, com convite.
Evandro concordou e ficou responsável por reunir representantes de Brusque,
Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú, em Itajaí para definir estratégias de
captação de recursos. Roni comentou que o hotel está praticamente acertado,
solicitou apenas levantamento de outros locais para refeições para
proporcionar opções aos participantes. Ater disse que vai tentar, através das
federações do Paraná, contato com suas equivalentes em SC e realizar contato
com SEBRAE. Evandro comentou que o SEBRAE em SC já incentiva pessoas
a participarem dos OS e talvez possam apoiar o evento, se comprometeu em
providenciar reunião sobre parceria. Ficou decidido agendamento de reunião
com OS de SC e diretores do OSB para encaminhamentos e definição de
estratégias.
2. No segundo assunto da pauta, Roni informou ser uma relação grande, com
itens que já são solicitados aos OS e algumas questões específicas como o
Planejamento Estratégico, Plano de Ação e Título de Utilidade Pública
Municipal. Ater disse que apesar de ter bastante itens, deve-se solicitar aos OS
e analisar resultados, identificar quais e onde estão as dificuldades e prestar
suporte. Disse ainda que se não for cobrado agora, dificilmente terá controle
depois e que mesmo extenso, são requisitos básicos. Todos aprovaram.
3. Em outros assuntos, Roni relatou atividades das quais o OSB participou no
dia 09/dez, Dia Internacional Contra a Corrupção: participação do presidente
Ater em painel de evento promovido pela CGU e também reunião na ALEP
(assembleia legislativa do PR) convidando para integrar de grupo de trabalho a
fim de discutir mecanismos contra a corrupção no Paraná. Nada mais havendo
para tratar, Ater finalizou a reunião.
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Anexo
REQUISITOS PARA EFETIVAÇÃO DE OS FILIADOS AO OSB
Considerando que requerimento de filiação, dados cadastrais e cópias de ata e
estatuto já são requisitados na hora da filiação, segue relação de informações e
documentos para efetivação dos OS filiados há mais de 1 ano no OSB:
1. Alvará de funcionamento
2. Cópia certidão negativa do TRE de todos os membros da diretoria do OS,
atestando a não vinculação partidária.
3. Relatórios quadrimestrais de prestação de contas do último ano
4. Relação de programas da Rede que são executados no OS
5. Periodicidade das reuniões da diretoria e cópia das atas
6. Ata de assembleia ordinária anual (prestação de contas)
7. Cópia do balanço anual e relação de obrigações legais cumpridas (declaração de
IR, taxas e encargos)
8. Cópia do Planejamento Estratégico e Plano de Ação.
9. Relação de entidades fundadoras, associados por categoria, parceiros e
mantenedores do OS.
10.
Se usa a logo padrão, contas de e-mail, etc.
11.
Se tem coordenador técnico e se utiliza o SIM
12.
Se tem título de Utilidade Pública Municipal
13.
Se os diretores e equipe já participaram de capacitações do OSB e Encontros
Estaduais ou Nacionais.
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