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Ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte às vinte horas e 
dezenove minutos da noite deu-se início a nona 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, Jefferson Carlos 
Gonçalves da Silva e Rosângela Dias Marinho, o Sr. Mario Luis Rodrigues Pereira 
Netto, como convidado, além da coordenadora administrativa Isabela Silva. Ao início 
da reunião os presentes foram informados que a Ata da AGE realizada no dia 25 de 
agosto de 2020 para preenchimento de cargos do CA e CF do OSB-Rio foi aprovada 
pelo RCPJ-RJ no dia 28 de outubro de 2020. O Sr. Mario Luis sugeriu que os antigos 
e novos membros do CA e CF sejam comunicados formalmente (email) sobre a 
aprovação. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do CA realizada em 
07/10/2020 (anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi aprovada 
pelos presentes. A Presidente manifestou seu agradecimento ao Sr. Mario Luis pelas 

contribuições à redação da Ata. 2. Estabelecer metodologia de trabalho da nova 

composição do CA – Com a ausência justificada da VP Barbara não foi possível 
apresentação da metodologia de sua Vice-Presidência. A Presidente Sandra 
informou o grupo sobre a carta / cobrança do Grupo de Compliance do OSB 
questionando o andamento das atividades do OSB-Rio. A VP Rosangela pediu que 
a Presidente encaminhasse essa carta para os membros do CA para ciência e 
possível resposta. 3. Prestação de contas dos projetos do OSB-Rio – A 

Presidente deu ciência sobre o projeto em andamento do GT Legislativo, relativo as 
“Eleições 2020”, comentando que apesar do baixo número de voluntários 
envolvidos, e das dificuldades em contatar os partidos políticos, o grupo conseguiu 
coletar algumas assinaturas de “cartas compromisso” e enviar ao OSB. A VP 
Rosangela sugeriu ao VP Jefferson que realizem atividade em continuidade a essa 

primeira fase do projeto “Eleições 2020”. 4. Portal da Auditus (Sistema para 

recebimento de doações) – O OSB-Rio oficializou a parceria com o portal 
AUDITUS para recebimento de doações e a Presidente Sandra informou que 
realizou divulgação pelas redes sociais do Observatório, pedindo apoio dos demais 
na divulgação. Foi solicitado envio de mala direta aos voluntários com banner de 
divulgação e link do portal para doação, bem como contato com os associados já 
contribuintes explicando o novo sistema e verificando a possibilidade de migração 
dos mesmos. 5. Capacitação para novos voluntários – A Presidente questionou o 
VP Jefferson sobre a possibilidade de realização de chamamento para capacitação 
de novos voluntários, sugerindo que fosse feito pelo portal da Escola da Cidadania. 
Mencionou ainda, que o ideal seria pensar em um projeto para convidar os novos 
voluntários para atuar. O VP em questão solicitou que seja enviado o link do portal 
para que ele analise e possa viabilizar um chamamento. 6. Comunicação OSB-Rio 
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– A Presidente Sandra informou que ela e a Sra Neuma (Membro do CF) realizaram 
novo chamamento entre os voluntários, sem sucesso. 7. Apreciação e aprovação 
dos balancetes de agosto à outubro / 2020 (anexada a pauta) – Foi dada ciência 

sobre os itens em questão e os mesmos foram aprovados. Foi solicitado encaminhar 
ao CF. 8. Apreciação das Receitas e Fluxo de Caixa até outubro/2020 (anexada 

a pauta) – O Sr. Mario Luis deu ciência sobre os anexos em questão e aproveitou o 

momento para formalizar seu desligamento da VP Administrativa / Financeira, pois 
com a aprovação da Ata da AGE pelo RCPJ-RJ, já foi possível iniciar o processo 
para substituição de titularidade na conta bancária do OSB-Rio, sendo assim, o 
mesmo agradeceu a todos pelo tempo de parceria e colocou-se a disposição caso 
ainda seja necessário algum esclarecimento. Lembrando ainda que o mesmo 
continuará colaborando com o OSB-Rio como membro titular do Conselho Fiscal. A 
Presidente Sandra e a VP Rosangela manifestaram seus agradecimentos ao Sr. 
Mario Luis por toda dedicação e amizade durante esse período a frente da VP 
Administrativa / Financeira. ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião do CA fica pré 
agendada para o dia 15 de dezembro às 20h; Recesso de fim de ano programado 
para o período de 19/12/2020 à 05/01/2021; e AGE de prestação de contas sugerida 
para 13 ou 27/01/2021 (a ser confirmada na próxima reunião). ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e uma horas e 
cinquenta e sete 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 

 

 
 
 
 
 


