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Ata da reunião do conselho de administração do OSB realizada no dia 13 

de abril de 2015, às 17h por vídeo conferência (Skype). 

Aos 13 dias do mês de abril de 2015, com a presença do presidente Ater 

Cristófoli, os Vice-presidentes, Ney da Nóbrega Ribas e Jose Abel Brina Olivo, 

a Diretora Executiva Roni Enara e a Secretária Executiva Letícia Cardoso, foi 

realizada reunião virtual do conselho de administração do OSB, para tratar dos 

assuntos: 1. Avaliação do 6º ENOS; 2. Reunião presencial da diretoria do OSB; 

3. Outros assuntos. 

1. Ater deu início a reunião com o primeiro item da pauta: avaliação do 6º 

Encontro Nacional dos Observatórios Sociais. Roni comentou que seria mais 

interessante discutir esse assunto na presença de outros membros da diretoria 

que estiveram no evento. Colocou aos presentes que já é necessário definir o 

local do 7º ENOS, para iniciar com maior antecedência a busca por patrocínios. 

Informou que há a solicitação de Londrina (PR), através do Londrina 

Convention & Visitors Bureau que procurou o OS local, e também a solicitação 

do OS São Caetano do Sul (SP) para sediar o evento em seu município. A 

definição do local ficou agendada para a reunião presencial dos conselhos. 

2. No segundo item da pauta, reunião presencial, após discussão e análise 

foram levantadas duas opções de data para ir à votação: 29 e 30 de maio ou 

12 e 13 de junho. A votação será aberta aos conselheiros até 23 de abril, por 

via eletrônica. 

3. Em outros assuntos, Ater informou que participou de evento da Frente 

Nacional dos Prefeitos em Brasília, onde teve contato com CGU, TCU, Tesouro 

Nacional e outros, e pôde apresentar o projeto do software “busca preço”. 

Disse que esse projeto está cada vez mais perto de ser realizado e tem tido 

apoio e incentivo da FIEP. Também em outros assuntos, Ater questionou sobre 

a disponibilização da prestação de contas do OSB, juntamente com publicação 

de balancetes mensais e notas fiscais no portal online. Letícia respondeu 

dizendo que a prestação de contas já está disponível e apontou a dificuldade 

de organização para disponibilização dos balancetes e notas fiscais, tanto por 

falta de pessoal para agilizar o trabalho, divergências com a contabilidade e 

falta de um sistema apropriado. Definiu-se realizar reunião com o contador, 

verificar a questão do SPED, conforme sugeriu Abel, para então fazer essa 

publicidade em “tempo real”. Dando continuidade, Abel levantou duas 

questões, a primeira sobre a Magna Carta (15 de junho), para ser comemorado 

na Semana da Cidadania, adiando a mesma para acontecer em junho, não em 

maio – Roni disse que não há problema se o OS Guarapuava fizer dessa 

maneira, mas que não é possível alterar o calendário de atividades da Rede, 

porque alguns OS já tem sua programação definida. E a segunda questão 



  

 Rua Heitor Stockler de França, 356, sala 304 - Centro Cívico | 80030-030 | Curitiba-PR 

41 3307-7058 | osb@osbrasil.org.br 

sobre a reforma política que está sendo discutida nas manifestações pelo país. 

Abel afirmou que, para ele, essa não seria a solução, mas sim a discussão de 

um modelo de gestão para a administração pública. Ater concordou, dizendo 

não haver servidores, padrões e sistemas de qualidade. Ney sugeriu o 

incentivo, por parte do OSB, na implantação do Gespública e norma ISO para 

prefeituras. Roni comentou que esse foi o objetivo do tema tratado no 6º 

ENOS: eficiência da gestão pública, onde foram apresentadas ferramentas, 

boas práticas e propostas de leis, que, inclusive, originou na formação de um 

fórum jurídico do OSB e que em breve será marcada uma reunião para discutir 

essas propostas. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião. 

 


