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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO OBSERVATÓRIO 1 

SOCIAL DE PALMAS – GESTÃO 2019/2021 2 

 3 

Aos 05 dias do mês de Novembro de Dois Mil e Vinte, às dezesseis 4 

horas, na Sala de Reuniões do 3º Andar do SESI Tocantins,  foi 5 

realizada a 4ª Reunião Ordinária da Diretoria do Observatório Social 6 

de Palmas, da qual estavam presentes: Leonel dos Santos Vaz –  7 

Presidente, Aurivan de Castro –  Diretor Administrativo e 8 

Financeiro, Andreia Feitosa –  Diretora para Assuntos 9 

Institucionais e de Alianças e a voluntária, Senhora Sandra 10 

Cristina Ramos Monteiro Abraçado . A seguir, declarou-se a 11 

legalidade da reunião por haver "quórum ". 2° Expediente –  A reunião 12 

foi iniciada com o Presidente, fazendo uma explanação da trajetória 13 

desde o início de sua fundação, os trabalhos realizados, dif iculdades 14 

e as próximas etapas. Informou que o contrato de comodato da sala 15 

da PLANEJ Contabil idade S/S Ltda foi assinado e que encaminhará 16 

por e-mail para o Senhor Aurivan de Castro. Em relação ao Edital de 17 

doação dos equipamentos comunicou que está sendo elaborado . 18 

Dando sequência, comentou sobre o trabalho de Avaliação da Câmara 19 

Municipal recentemente publicado e que, para esse ano, apenas 20 

estaremos f inalizando as at ividades administrativas e que estão em 21 

análise alguns temas a serem trabalhados para 2021. A Senhora 22 

Sandra Cristina Ramos Monteiro Abraçado  sugeriu que dentre essas 23 

atividades, seria importante f inalizar a revi são do planejamento 24 

estratégico, além das metodologias de trabalho do OSB - PALMAS, 25 

visto que, considerando as peculiaridades da cidade (cultura, perf i l 26 

dos voluntários, etc) não estamos conseguindo desenvolver na 27 

totalidade todas as atividades e projetos propostos pelo OSBrasil.  28 

Comentou que mesmo com os últ imos trabalhos realizados com os 29 

voluntários cadastrados no OSB-Palmas, não foi obtido o retorno 30 

quanto a um comprometimento mais ativo, uma vez que muitos não 31 

dão retorno das at ividades repassadas. Sugeriu que se focasse na 32 
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realização de trabalhos com alto impacto de monitoramento e 33 

resultados para a sociedade palmense, à exemplo do caso da Câmara 34 

Municipal apresentado recentemente e um trabalho mais voltado para 35 

a educação e informação nas redes sociais, o que fortaleceria o 36 

trabalho do Observatório junto à sociedade e aos futuros voluntários e 37 

membros da Diretoria Executiva. O Senhor Aurivan de Castro destacou 38 

que serão programadas reuniões individuais com cada área para 39 

elaboração dos planos de ação para 2021 e que, os objetivos 40 

estratégicos continuam os mesmos, a única coisa a ser repensada 41 

seriam os meios de atingi -los. Aproveitou e falou sobre a necessidade 42 

de renovação da Diretoria, uma vez que no próximo ano teremos 43 

eleições e que é importante reconhecer os voluntários que estão 44 

desenvolvendo e auxil iando nos trabalhos e integrá -los ao 45 

Observatório Social de Palmas de forma mais efetiva. Comentou que 46 

apesar do Observatório Social estar com saldo em caixa, ainda não 47 

daria para contratar um coordenador, mas vê que esse papel é 48 

essencial para organizar as atividades e rotinas diárias, uma vez que 49 

os membros da Diretoria, desenvolvem suas at ividades laborais, cada 50 

um em sua inst ituição. Sugeriu que para o próximo ano, poderia ser 51 

aberto um Edital para voluntários bolsistas auxil iaram n os trabalhos 52 

de campo. Explanou sobre a importância da iniciativa desenvolvida 53 

pela voluntária Senhora Sandra Cristina Ramos Monteiro Abraçado  no 54 

que se refere as lives, as quais oportunizam não somente o 55 

esclarecimento e conhecimento da população, mas tam bém, à 56 

aproximação do Observatório com a comunidade e que, seria 57 

importante a continuação dos eventos online. Falou ainda, que para o 58 

aniversário do OSB –  Palmas em 2021 poderia ser feito uma reunião 59 

virtual apresentando um resumo dos resultados dos trabalhos 60 

realizados desde sua fundação e que a apresentação dos relatórios 61 

quadrimestrais pode ser realizada online, deixando os vídeos gravados 62 

e disponíveis para a população acessar a qualquer tempo. Questionou 63 

sobre o processo de formalização da senhora Leiva. A Senhora 64 
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Andreia Feitosa teve que se ausentar da reunião às dezesseis horas e 65 

cinquenta minutos devido consulta médica. A Senhora Sandra Crist ina 66 

Ramos Monteiro Abraçado informou que o processo da solicitação de 67 

afastamento do OSB –  Palmas pela Senhora Leiva ainda não foi 68 

realizado formalmente. Não havendo mais nada a tratar, a presente 69 

reunião encerrou-se às dezessete horas e quinze minutos e eu, 70 

Aurivan de Castro, lavrei a presente ata.  71 

 72 

 
Leonel dos Santos Vaz 

Presidente 
 
 

 

 
Aurivan de Castro  

Diretor Administrat ivo e Financeiro  

 

Andreia Feitosa 

Diretora para Assuntos 
Inst itucionais e de Alianças  

 
 

Sandra Cristina Ramos Monteiro  
Abraçado 
Voluntár ia  
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