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Ao primeiro dia de junho de dois mil e vinte às doze horas e quinze minutos da tarde 
deu-se início a sexta reunião do Conselho de Administração do Observatório Social 
do Brasil – Rio de Janeiro deste exercício, através de plataforma de videoconferência. 
Compareceram a reunião virtual a Presidente, Sandra Helena Gonzaga Pedroso e os 
Vice-Presidentes, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, Milena de Araújo Fernandes e 
Rosangela Dias Marinho, além da coordenadora administrativa Isabela Silva. 
EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do CA realizada em 15/05/2020 
(anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. 

2. Apreciação do novo cronograma da AGO para aprovação do Balanço / 2019 e 
3. Apreciação do novo cronograma da AGE para preenchimento das vagas no 
CA, CF e sustentabilidade do OSB-Rio (anexados a pauta) – O VP Mario Luis 

informou sobre o material definitivo e assinado que ainda está sendo aguardado pela 
OCF e que será enviado posteriormente ao CF através de email. Foi acordado ainda, 
refazer os cronogramas com data de realização das Assembleias em 30/06/2020 
(mantando os horários sugeridos na última reunião) e retirar os itens que já foram 
realizados dos cronogramas. 4. Comunicação a ser anexado ao edital de 
convocação da AGE (anexada a pauta) – Foram solicitados pequenos ajustes ao 

conteúdo da comunicação em questão, como a inclusão dos cargos do CA em aberto 
e artigo do estatuto que trata sobre os associados que tem direito a voto nas 
Assembleias, bem como a participar da chapa de eleição. Foi solicitado ainda que ao 
enviar a comunicação os associados votantes, fosse enviado email com confirmação 
de leitura. 5. Aprovação da relação de novos associados (anexado a pauta) – 
Após apreciação, os membros presentes aprovaram os novos associados efetivos: 
Barbara Maria de Oliveira Silva, Charles Monteiro de Oliveira, Guilherme Werner 
Castelo Branco, Renata Francine da Cunha Lippmann, Thaís Nascimento de Andrade 
e Vanessa Siqueira dos Santos. Os voluntários em questão receberão o cerificado de 
“Reconhecimento de Associado Voluntário”, pela contribuição nas ações do OSB-Rio 
por mais de 1 ano. Os mesmos tornam-se aptos ao voto nas assembleias e na 

participação em chapa de eleição do OSB-Rio. 6. Aprovação da relação de 

associados votantes (anexado a pauta) – Após apreciação, fica aprovado a 
manutenção do associados votantes, além de inclusão dos novos associados 
aprovados no item 5 dessa Ata. 7. Aprovação das Receitas e Fluxo de Caixa de 

maio/2020 (anexados a pauta) – O VP Mario Luis deu ciência sobre os itens em 

questão e após apreciação os assuntos foram aprovados pelos presentes. 8. 
Pendências: Conclusão das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 
(com assinatura pela OCF e Presidente OSB-Rio) – Aguardado retorno da OCF; 
Documentação legal dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (parte) solicitados a 
profissional da contabilidade, Sra. Arlinda Antunes – Foi informado sobre as 
diversas tentativas de comunicação com a profissional em questão (email, whatsapp, 
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ligação) sem retorno sobre as questões solicitadas. Informou-se ainda sobre a 
denúncia enviada ao CRCRJ sobre a profissional na data de hoje (01/06/2020); 
Parecer do Conselho Fiscal – Aguardando a entrega da documentação descrita no 
item anterior para envio ao CF e retorno sobre parecer final. ASSUNTOS GERAIS: 
Foi sugerido alteração da data da próxima reunião do CA para dia 15/06/2020 às 16h. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze 
horas 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 

 

 
 
 
 
 


