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Ata da Assembléia Geral de Constituição do 
Observatório Social de Sete Lagoas 

 
 

   Aos 21 dias do mês de Agosto de 2017, às 19h55min horas, na Rua Nicola Lanza, nº 140, sede 
da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, Município de Sete Lagoas, Estado Minas 
Gerais, convocada através de Edital publicado na imprensa local, foi realizada a Assembleia de 
Constituição do Observatório Social de Sete Lagoas, OS-SL/MG, tendo sido abordados e 
deliberados os seguintes assuntos: 1- Antes de iniciada a parte formal da Assembleia, a senhora 
Heloísa Diniz Frois Bastos, em nome do presidente da ACI-Sete Lagoas, senhor Flávio Túlio Costa 
Fonseca, apresentou  as boas vindas a todos os presentes. 2 – Em seguida a palavra foi passada 
ao senhor. Paulo Henrique Rocha Leão,  que ministrou palestra sobre os a importância do 
Observatório Social, enriquecida de vários exemplos concretos, a fim de evidenciar os objetivos que 
originaram a constituição do Observatório Social de Sete Lagoas, como instituição voltada para a 
educação fiscal e o controle da qualidade na aplicação dos recursos públicos. 3- Para dirigir a 
Assembleia, foram indicadas as senhoras Rosana Ribeiro, como presidente e Simone Maciel Silva, 
para secretariar os trabalhos. 4 – Na sequencia,  foi realizada a leitura do extrato do Estatuto Social 
do Observatório Social de Sete Lagoas, pelo doutor. Benjamin Sebastião de Oliveira Júnior.  
Esclarecidas pelo mesmo, as dúvidas suscitadas, foi aprovado de forma unânime pelos presentes. 
5 – Prosseguindo os trabalhos, foram eleitos, por aclamação de todos os presentes, os membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal do Observatório Social de Sete Lagoas, com a composição 
seguinte: Presidente - Rosana Ribeiro; Vice-Presidente – José Roberto da Silva; Diretor 1º 
Secretário – Simone de Campos Maciel da Silva; Diretor 2º Secretário – Vania Damas da Silva; 
Diretor 1º Tesoureiro – Silvania Silva de Araújo; Diretor 2º Tesoureiro – Maria Mércia Avelar Nicoli; 
Diretor Institucional – Aline Nery de Campos; Diretor Executivo – Valéria Regina Amaral Torres 
Reis; Diretor Jurídico – Benjamin Sebastião de Oliveira Júnior;  Conselho Fiscal- Membros Efetivos: 
– Juarez Antônio Avelar Fernandino; Alcimar Francisco da Silva e Robson Alves Barbosa, Membro 
Suplente, Adriane Cristina Domiciano Resende. Os senhores  Diretores e Conselheiros, foram 
empossados, na sequencia, em seus respectivos cargos, para cumprirem o mandato de 02 (dois) 
anos, conforme determinado no Estatuto. 6 – E, antes de ser encerrada a Assembleia, o recém-
empossado Vice Presidente, José Roberto da Silva, fez um importante pronunciamento, 
enfatizando a enorme importância de que se reveste a instalação, em Sete Lagoas, do 
Observatório e conclamando a todos para se unirem aos objetivos da instituição, ressaltando, 
ainda, os benefícios coletivos que poderão ser conquistados, a favor da coletividade. Nada mais 
havendo a tratar, a senhora Presidente, Rosana Ribeiro, com palavras de agradecimento aos 
presentes  e de esperança no futuro da ora fundada instituição, solicitou o apoio de todos para essa 
causa comum, confiando em que, com a colaboração que haverá de receber, levará a bom termo a  
honrosa e gratificante missão que lhe foi confiada. Com essas palavras, encerrou a Assembleia, da 
qual, eu, Simone de Campos Maciel da Silva, na condição de Secretária, lavrei a presente ata, em 
quatro vias, de igual teor e conteúdo, que, após assinada, segue para os registros legais, 
acompanhada do Edital de Convocação, do Estatuto Social, do Termo de Posse da Diretoria e do 
Conselho Fiscal e da Lista de Presenças.  
 
 

Sete Lagoas, 21 de Agosto de 2017. 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Presidente da Assembleia Secretária da Assembleia 
Rosana Ribeiro Simone  Maciel da Silva 
 
 
 

 


