


Da Reunião

Início de 17h17.

Iniciada com a leitura da ata de 15 de março de 2018, efetivadas as alterações e aprovada
pelos presentes.

Item 02,  o  balancete  de  janeiro  a  março  de  2018  foi  impresso  para  avaliação  dos  vice-
presidentes presentes. Arlinda informou que o fechamento depende apenas de formalização de
documentos, o qual será tratado com Gianni. 

O  item  03,  Tatiana  informou  sobre  o  deficit  mensal  que  consome  a  reserva  dos  gastos
planejados de em aproximadamente de R$450,00 por mês. Por essa razão, as atividades de
captação tornam-se urgentes e imprescindíveis.

Item 04, o grupo discutiu sobre a destituição do VP Suplente de Metodologia que solicitou
saída,  por  motivos  particulares.  Aprovada a  saída  o VP,  a  presidência  sugeriu ao  C.A.  a
indicação de 3 voluntários para escolha do substituto, na próxima reunião do Conselho.

No item 05, Tatiana informou sobre o programa de Novas Medidas contra Corrupção e a
necessidade de criação de uma proposta de atividade. O grupo discutiu algumas possibilidades
e chegou a conclusão sobre o desenvolvimento da atividade de Ouvidoria da Saúde, a definir
como será operacionalizada, os recursos e as parcerias.

No item 06, sobre os acordos, Daniele explanou as atividades do grupo de Captação que está
realizando um levantamento de informações e atividades atuais e traçar estratégias. Daniele
também trouxe as informações sobre o site e foi deliberado o pagamento final do acordado a
responsável, sinalizando a ausência do conteúdo da Aba de Conselhos que exige diagramação
e conteúdo por parte da administração do OSB-Rio.

No item 14, sobre o evento de 1 ano, VP Promoção fez uma leitura da minuta e do material
sinalizando o que está sendo pensado. Primeiro será viabilizado para abril a divulgação geral
da data  nas  redes,  sinalizando o evento.  O processo de inscrição  será disponibilizado em
junho,  com envio  dos  convites  oficiais  para  autoridades.  Foi  discutida  a  programação  e
deliberado que será ajustado internamente.

Os  itens  remanescentes  terão  encaminhamentos  viabilizadas  para  agilizar  a  retomada  na
reunião de maio. 

A pauta e a lista de presença estão em anexo.

Reunião finalizada em 19h30 e  ata redigida por mim, Milena de Araújo Fernandes.
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