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Ao décimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte um às vinte horas e cinco 
minutos da noite deu-se início a terceira reunião do Conselho de Administração do 
Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro deste exercício, através de plataforma 
de videoconferência. Compareceram à reunião virtual a Presidente, Sandra Helena 

Gonzaga Pedroso, os Vice-Presidentes, Barbara Maria de Oliveira Silva, Diva Maria 

de Oliveira Gesualdi, Edmilson Bezerra da Silva (suplente), e Rosangela Dias 
Marinho, além da Coordenadora Administrativa Isabela Silva. Antes de iniciar os 
assuntos indicados na pauta a Presidente Sandra informou que esteve em contato 
com o profissional da contabilidade Alexandre Andrade (OCF) sobre a questão da 
situação fiscal junto a Receita Federal. Comunicou que no sistema da Receita 
Federal consta um erro quanto ao cadastro do Observatório e que a questão esta 
sendo verificada pelo escritório contábil. A VP Barbara informou que também esteve 
em contato nesta data com a colaboradora Kelma (OCF), que a comunicou sobre a 
pendência em questão. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do CA 
realizada em 22/02/2021 (anexada a pauta) – Após apreciação, a Ata em questão 

foi aprovada pelos presentes. 2. Prestação de Contas dos projetos do OSB-Rio – 

A Presidente solicitou contato com a Coordenadora do GT Legislativo para verificar 
o andamento do levantamento de dados do vereadores que esta sendo realizado 
pelo GT. Sobre a questão do MonitLegs (atividade indicada pelo OSB, que visa o 
monitoramento da produção legislativa municipal), a Presidente sugeriu realizar um 
chamamento entre os voluntários para em sequência, dar andamento a atividade. A 
VP Barbara deu ciência sobre o andamento da atividade de coleta de dados 
referente a Secretaria de Cultura (com subdivisões das aplicações de recursos), que 
já esta em fase de projeção para inserção das informações no site do OSB-Rio. 3. 
Apreciação dos balancetes e DRE atualizados de 2020 (anexado a pauta) – A 
VP Barbara informou que em reunião com a colaboradora Kelma (OCF), pode 
esclarecer alguns pontos sobre o balanço em questão, tais como as contribuições 
sociais, aplicações financeiras e a questão do déficit do último exercício. Sendo 
assim, informa pela aprovação do balanço. Os demais membros presentes também 
aprovaram o documento e foi solicitado encaminhamento ao Conselho Fiscal, para 
análise e parecer até o dia 10/04. ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião do CA, 
fica confirmada para o dia 13/04 às 20h. Sobre a AGE de Prestação de Contas do 
exercício de 2020, deverá ter sua realização apenas em abril ou maio, em virtude da 
aprovação da parte financeira ainda estar pendente por parte do Conselho Fiscal. 
(data a confirmar). A Presidente confirmou a entrega do escritório utilizado pelo OSB-
Rio, no prédio do CRCRJ e sua mudança (todo material do Observatório) no dia 
03/03. Agradeceu novamente ao Sindicont-Rio por ter disponibilizado espaço em sua 
sede para guardar todo material do OSB-Rio. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e uma horas e vinte e cinco 
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minutos e após apreciação e aprovação esta ata será assinada pelos indicados 
abaixo: 

 

NOME ÁREA ASSINATURA 

Sandra Helena G. Pedroso Presidente 

 

Isabela Silva dos Santos 
Coordenadora 
Administrativa 

 

 
 
 


