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Início: 17h15min   

 

1. Aprovação Ata Anterior -  Sobrestou a aprovação da ata anterior, referente ao mês de 
dezembro de 2018, para em Março de 2019.  

 

2. Aprovação Balancete Novembro/Dezembro – Os balancetes foram aprovados por 
unanimidade.  Mário questionou sobre os saldos acumulados das contas de resultado, que 
aparentemente não foram zerados. Arlinda ficou de verificar.  

 

3. CHAPA 2019/2020 - Para formalização das solicitações de afastamento, haverá 
necessidade de arquivamento das solicitações de André Brunelli, Romana Moreira e Lilian 
Amoedo.  A associada Marta solicitou afastamento temporário, em função das questões 
de saúde, autorizada a suspensão temporária. Da lista de associados apresentada, parte 
ainda não possui os requisitos básicos, mas os terão cumprido na ocasião da votação.  Os 
membros do conselho avaliaram a lista de voluntários habilitados. 

Sugestão de avaliação da composição da estrutura do Conselho Administrativo e Fiscal, 
sem obrigatoriedade de suplência.  Para tal, será necessária a alteração do estatuto. 
São 17 cargos obrigatórios, excluindo-se a obrigatoriedade de suplência, para chegar a 11 
membros.  Esboço de sugestões para composição da nova chapa do Observatório Social. 
 

4. Habilitação ACP - cobrança da taxa emissão pelo município – A presidente relatou ser uma 
ação em Araruama, movida pelo Ministério Público contra a inconstitucionalidade da 
cobrança da taxa.  A sugestão é replicar a ação, junto ao MP, em outros municípios. 
Aprovado por unanimidade.   

 

5. Atualização de valores da contribuição ao OSB – (Tatiana) - A Sra Belonice, Vice Presidente 
do Observatório Social do Brasil, solicitou o reajuste da atual contribuição para R$130,00.  
Aprovado por unanimidade. 

 

6. Negativa de gratuidade de cópia pela Câmara Municipal do Rio (Tatiana) – Solicitamos 
gratuidade para cópia de alguns processos, que foi negada. Até o momento gastamos pelo 
menos R$700,00 em cópias.  Sugerido verificar decisão acerca da ação a tomar.  A situação 
em questão irá parar o GT Legislativo por cerca de 3 meses. Deliberado por deixar em 
suspenso.   

 

7. Registro das horas dos trabalhos voluntários para fechamento do balanço de 2018 - 
Encaminhar as horas dos voluntários até a 3ª semana para Arlinda e a ela se compromete 
a enviar até o final de abril.   Comunicar ao Conselho Fiscal que receberão na primeira 
semana de maio o balanço de 2018, para aprovação até o final de maio.  A assembleia de 
aprovação das contas e alteração estatutária será realizada no dia 27/06/2019. 
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8. Boas Práticas Jovem Observadores - A presidente apresentou o projeto do “Observador 
Mirim” como um trabalho muito bem elaborado, mas que, no momento, não temos 
estrutura para implantação. 

 

Pronunciamento de Vice-Presidentes: 

 Mário e Rosangela estão tentando organizar a programação para o ano de 2019. 

 Daniele relatou andamento do crowndfunding do Projeto Movemos, em que já foram 

realizadas 3 reuniões.  A Coordenação da Daniele será focada apenas no projeto 

Movemos. 

 

Reunião encerada às 18:42 com a ata redigida por mim, Gianni da Silva Oliveira. 

 

 
 
 
 

 

 


