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Ao sexto dia de agosto de dois mil e vinte às dezoito horas da tarde deu-se início a 
sétima 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, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, 
e Rosangela Dias Marinho. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião 
extraordinária do CA realizada em 15/06/2020 (anexada a pauta) – Após 

apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. 2. Apreciação do 

cronograma da AGO para aprovação do Balanço / 2019 e da AGE para 
preenchimento das vagas no CA, CF e sustentabilidade do OSB-Rio (anexados 
a pauta) – Após debate sobre o assunto, fica acordado que a AGO será realizada no 
dia 26 de agosto às 17 horas e a AGE, na mesma data, às 18 horas. A convocação 
para as Assembleias em questão será enviada aos associados do OSB-Rio no dia 14 
de agosto. 3. Apreciação dos editais de convocação para AGO e AGE (anexados 
a pauta) – As minutas em questão foram apreciadas e aprovadas, apenas com 
sugestão de adequação para a legislação das assembleias virtuais. 4. Apreciação 
das demonstrações contábeis e notas explicativas do período de janeiro à julho 
/ 2019 (anexado a pauta) – Ciência sobre o recebimento do material em questão e 
solicitação de encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e aprovação. Foi 
solicitado ainda, envio de carta de agradecimento ao Sr. Alexandre Andrade da OCF 
pelo excelente trabalho realizado. 5. Aprovação das Receitas e Fluxo de Caixa de 

junho e julho/2020 (anexado a pauta) – O material foi apreciado e aprovado. O grupo 

foi informado sobre uma doação recebida de um benfeitor desconhecido, sendo 
solicitado entrar em contato com o mesmo para solicitar seus dados para emissão de 
recibo de doação. Foi mencionado ainda sobre o saldo de R$ 9.000,00, alertando que 
o valor está comprometido com as despesas mensais. 6. Apreciação do Relatório 
Quadrimestral referente ao período de janeiro a abril/2020 (anexado a pauta) – 
Após apreciação, o RQ em questão foi aprovado e solicitado divulgação. 7. 
Apreciação do Relatório da Análise Vertical da SMS (PAS 2019) – (anexado a 
pauta) – Foi solicitado providenciar ofício a SMS solicitando as informações que não 
estavam disponíveis e contatar o GT de Transparência, para esclarecimentos, 
assinatura do relatório e questionar quais serão as próximas providências. 
ASSUNTOS GERAIS: A data para próxima reunião do CA fica confirmada para o dia 
10/09; Foi dada ciência sobre alteração da coordenação do GT Transparência 
(substituição do voluntário Eduardo Gonçalves, pelo voluntário Jefferson Gonçalves); 
O grupo foi informado sobre o pedido de afastamento definitivo do OSB-Rio pelo 
voluntário Eduardo Gonçalves, tendo o CA lamentado pelo afastamento em função 
dos bons serviços prestados; Ciência sobre a doação de conselheiros do CRCRJ para 
pagamento do rateio de despesas do Conselho (escritório do OSB-Rio) a partir  de 
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agosto/2020, pelo período de 6 meses; Foi dado ciência também sobre a resposta da 
Sra. Arlinda ao ofício de pedido de esclarecimento solicitado pelo OSB-Rio, 
informando que os documentos de 2017/2018 foram entregues, mas que a ECD de 
2018 não foi entregue (porém, já havia sido contratado um outro escritório que realizou 
a ECD em questão). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às dezenove horas e após apreciação e aprovação esta ata será assinada 
pelos indicados abaixo: 

 

NOME ÁREA ASSINATURA 

Sandra Helena G. Pedroso Presidente 

 

 
 
 
 
 


