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Ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte às vinte horas e seis minutos da 
noite deu-se início a oitava 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, os Vice-Presidentes, Barbara Maria de Oliveira Silva, Diva Maria 
de Oliveira Gesualdi, Jefferson Carlos Gonçalves da Silva e Rosângela Dias Marinho, 
o Sr. Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, como convidado, além da coordenadora 
administrativa Isabela Silva. O Vice-Presidente Administrativo/Financeiro (suplente), 
Edmilson Bezerra da Silva, justificou sua ausência. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da 
Ata de reunião do CA realizada em 06/08/2020 (anexada a pauta) – Após 

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

metodologia de trabalho da nova composição do CA – A Presidente Sandra 
iniciou este tópico questionando ao grupo como eles gostariam de trabalhar 
enquanto VP’s do OSB-Rio. A VP Barbara mencionou sobre a reunião realizada com 
o Sr. Mario Luis para se inteirar dos assuntos e demandas da VP Administrativa / 
Financeira. O Sr. Mario Luis, aproveitou o momento para informar que a ata da AGO 
e AGE já foram entregues ao RCPJ para registro e que somente após aprovação da 
AGE pelo RCPJ, será possível a substituição do antigo VP Admin./Financeiro, Mario 
Luis pela nova VP Barbara, junto ao Bradesco. Enquanto isso, o Sr. Mario Luis, em 
conjunto com a Presidente Sandra, ficam responsáveis pela movimentação 
financeira do OSB-Rio. Fica acordado ainda que tão logo essa substituição ocorra, o 
email institucional da Vice-presidência em questão será passado para VP Barbara e 
o Sr. Mario Luis, assumirá o email institucional do Conselho Fiscal. O atual VP 
Controle Social receberá login e senha do email institucional de sua VP, bem como 
de todas as redes sociais do Observatório. As VPs Diva e Rosangela manifestaram 
o pedido de exclusão de seus e-mails institucionais, desejando utilizar apenas seus 
e-mails pessoais para assuntos do CA e do OSB-Rio em geral. A VP Rosangela 
informou que está trabalhando no material de divulgação do OSB-Rio para 
apresentação do Observatório para novos associados e possíveis contribuintes, 
ressaltando sua dificuldade em agilizar esse material e contato com possíveis 
doadores em virtude da suas demandas pessoais e profissionais. Ressaltou ainda a 
dificuldade de encontrar novos patrocinadores em virtude da instabilidade financeira 
agravada pela Pandemia do COVID-19. Após sugestão, fica acordado que a VP em 
questão fará uma chamada entre os voluntários para colaboração na preparação 
desse material. O VP Jefferson questionou a quantidade de voluntários cadastrados 
no OSB-Rio, sendo informado que atualmente o quadro do Observatório conta com 
203 voluntários (somando os "Ativos", "Capacitados" e "Contribuintes"). Foi 
informado ainda que existe uma grande quantidade de pessoas cadastradas 
constando como "Inertes", que são aqueles que se cadastraram em algum momento, 
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mas nunca participaram da capacitação ou realizaram alguma atividade ou doação 
ao Observatório. O VP Jefferson, questionou também sobre como a VP Barbara 
pretende atuar em relação a cobrança dos contribuintes. A VP em questão informou 
que ainda irá realizar um planejamento sobre a metodologia de trabalho a ser 
utilizada por sua VP. Sobre a questão de sustentabilidade do OSB-Rio, a Presidente 
solicitou retomada do contato com o Portal de Doação - Sistema Auditus e ficou 

acordado inclusão de quatro opções de valores para doação ao OSB-Rio, sendo 
esses: R$15,00; R$30,00; R$60,00; e outros (valor em aberto). Todos acordaram 
que a utilização do Sistema Auditus, que possibilitaria o recebimento de contribuição 

através de doações realizadas por cartão de crédito, e com valores flexíveis, pode 
facilitar a arrecadação de doações ao Observatório. 3. Apresentar as demandas 
administrativas e projetos do OSB-Rio – A Presidente Sandra mencionou os 

projetos que estão sendo realizados no momento pelo GT Legislativo, “Eleições 
2020”, que tem como objetivo de mapear os Partidos Políticos; elaborar material 

educacional para as eleições e conscientizar sobre o voto; e pelo GT Licitações, que 
consiste no acompanhamento e monitoramento dos recursos recebidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro para incentivos a projetos culturais, 

tais como a execução da lei Aldir Blanc. A Presidente pediu sugestão de novas 

atividades aos VPs, que após debate do assunto, acordaram que o foco para o 

momento será nas atividades do GT Legislativo (Eleições 2020), mas pensando a 

médio e longo prazo em novas atividades a serem desenvolvidas. 4. Apreciação e 
aprovação dos balancetes de junho e julho / 2019 (anexada a pauta) – Foi dada 
ciência sobre os itens em questão e os mesmos foram aprovados. 5. Aprovação 
das Receitas e Fluxo de Caixa de agosto e setembro/2020 (anexada a pauta) – 
O Sr. Mario Luis informou aos novos membros do CA, que o escritório de 
contabilidade responsável pela contabilidade do OSB-Rio é a OCF, e que 
atualmente quem realiza as inserções no Sistema da OCF é a coordenadora 
administrativa através de material enviado pelo VP (extrato bancário descriminando 
as operações a serem lançadas). Realizou também uma breve explicação de como 
tem sido o fluxo de caixa (receitas e despesas) do OSB-Rio. O VP Jefferson sugeriu 
entrar em contato por telefone com os voluntários cadastrados para reforçar o 
pedido de doações ao Observatório (tão logo o Sistema da Auditus esteja disponível 
para utilização) e também contato com pessoas jurídicas (em posse do material de 
divulgação que está sendo elaborado pela VP Rosangela) para sensibilização de 
patrocínio. 6. Apreciação do Relatório Quadrimestral referente ao período de 
maio a agosto/2020 (anexada a pauta) – O relatório em questão foi aprovado e 
solicitou-se divulgação através de mala direta aos voluntários. ASSUNTOS GERAIS: 
A próxima reunião do CA fica pré agendada para o dia 11 de novembro às 20h. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e 
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uma horas e quarenta e cinco 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 

 

 
 
 
 
 


