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Aos doze dias de março de dois mil e vinte às dez horas e vinte minutos da manhã 
deu-se início a terceira reunião do Conselho de Administração do Observatório Social 
do Brasil – Rio de Janeiro deste exercício em sua sede, sito a Rua Primeiro de Março, 
33 – 7° andar – Centro – 20.010-000 – Rio de Janeiro / RJ. Compareceram a reunião 
a Presidente, Sandra Helena Gonzaga Pedroso e os Vice-Presidentes, Mario Luis 
Rodrigues Pereira Netto, além da coordenadora administrativa Isabela Silva. 
EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do C.A. realizada em 13/02/2020 
(anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. 

2. Relato sobre reunião mensal do OSB em 04/03/2020 (anexado a pauta) – Foi 

dado ciência sobre os assuntos tratados durante a reunião em questão. Neste 
momento a Presidente Sandra, solicitou verificar junto ao OSB o Programa de 
Compliance utilizado pelos mesmos e sugeriu divulgação ao GT Licitações sobre o 
curso de pregão eletrônico disponibilizado pela Escola da Cidadania. 3. Organização 
do Encontro Estadual de OSB’s no RJ – O VP Mario Luis apresentou a proposta do 
cronograma de organização do evento, e foram realizados diversas sugestões e 
providencias na minuta apresentada. 4. Apreciação da proposta de cronograma 
para Assembleia Geral Ordinária no 1º semestre (anexado a pauta) – O 
cronograma apresentado pelo VP Mario Luis, aprovado na última reunião foi mantido, 
sendo solicitado apenas a inclusão de eleição para novos membros dos Conselhos 
do OSB-Rio. 5. Apreciação do Fluxo Caixa de Fevereiro / 2020 (anexado a pauta) 
– O VP Mario Luis apresentou o fluxo de caixa referente ao período citado e após 
apreciação foi aprovado pelos presentes. 6. Apreciação do Balanço e 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2019 – O VP Mario Luis informou 
sobre o contato que vem sendo realizado com a OCF para verificação da questão. 7. 
Apreciação e aprovação do Relatório Quadrimestral referente ao período de 

setembro à dezembro/2019 (anexado a pauta) – Aprovado pelos presentes e 

solicitado divulgação no site do OSB-Rio. 8. Fórum de Direito de Acesso a 
Informações Públicas (Transparência Brasil e Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo) – (anexado a pauta) – A Presidente Sandra solicitou envio 
do email / convite do Fórum para conhecimento e manifestação dos membros do CA. 
9. Pronunciamento dos VPs: Presidente – A Presidente sugeriu alteração na 
exposição das logos da entidades parceiras no site do OSB-Rio. Após debate sobre a 
assunto fica acordado novo formato na área "APOIADORES", na página inicial do 
portal. Sendo: Mantenedor (logo da OCF e ITA Seguro Viagem); Apoiador Institucional 
(logo da OABRJ, CAURJ, CRCRJ, MPRJ, TCERJ, CGERJ e Educação Fiscal); e 
Apoiador (Logo da Domingues e Pinho, Rodan, ABES e WebCertificados). 
ASSUNTOS GERAIS: Confirmada data da próxima reunião do CA para dia 
14/04/2020 na sede do OSB-Rio, sendo sugerido alteração de horário para 15h. Foi 
confirmado recesso em abril, no período de 18 à 26/04/2010 em virtude dos feriados 
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de Tiradentes (21) e São Jorge (23). O VP Mario Luis informou sobre os 2 voluntários 
que farão as atividades que auxiliarão o OSB-Rio com o armazenamento de dados no 
Sistema OCF e apoio administrativo, como exemplo, a elaboração do Relatório 
Quadrimestral. Sobre o estagiário para atuar na captação de recurso, fica acordado 
formalização de contrato de estágio voluntário não presencial, especificamente para 
esta finalidade, com participação percentual no que for efetivamente arrecadado 
através das atividades do estagiário. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada às doze horas e vinte 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 

 

 

 

 

 

 


