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Rio de Janeiro, 04 de maio de 2018 

Ofício nº 135/2018 

 

À Senhora 

Márcia Andrea dos Santos Peres 

Controladoria-Geral do Municio do Rio de Janeiro (CGM-Rio) 

 

Assunto: Apoio ao Evento de um ano de fundação do Observatório Social do Brasil – Rio de 

Janeiro e ao Evento Estadual dos Observatórios Sociais do Rio de Janeiro. 

 

Prezada Controladora-Geral, 

O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro agradece a imprescindível 

parceria da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) em sua jornada. Em 

virtude da data comemorativa de 1 ano de fundação que se aproxima, no dia 26 de julho, o 

OSB-Rio deseja compartilhar e celebrar os resultados obtidos juntamente com a CGM-Rio.  

 

A Comemoração de 1 ano de Fundação do OSB-RIO ocorrerá no dia 

26/07/2018, quinta-feira, das 18h às 21h no Auditório do Conselho Regional de Contabilidade 

/ RJ, à Rua Primeiro de Março, nº 33, Centro/ Rio de Janeiro. 

 

Para abrilhantar nosso evento, gostaríamos de contar com o apoio do 

cerimonialista Sr. Rogério Mesquita, bem como a honrosa presença de V.Sa. ou de seu 

representante. 

 

Aproveitamos para questionar sobre a possibilidade de cessão de espaço 

para a realização do Evento Estadual dos Observatórios Sociais do Rio de Janeiro, com 

capacidade para 30 pessoas, nos dias 26 e 27/07/2018, de 09h00 às 17h00. O evento será 

realizado em apenas um dia, porém a definição da data depende da disponibilidade dos 
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demais Observatórios Sociais. A infraestrutura necessária do espaço restringe-se aos 

equipamentos de som e imagem. 

 

Apresentamos nossos cumprimentos e agradecemos o apoio que o OSB-Rio 

de Janeiro vem recebendo de V.Sa. e do CGM-Rio, e nos comprometemos a continuar a 

desenvolver nossos trabalhos em prol da melhoria da gestão pública e da justiça social. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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