
 

 

 
 

ATA DA 4° REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO,  

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Rua Primeiro de Março, 33 – 7º andar – Centro / RJ – CEP 20.010-000 
Site: www.observatóriosocialdorio.com.br – Telefone: (21) 96464-2297 

 
 

 
Aos quatorze dias de abril de dois mil e vinte às dez horas e trinta minutos da manhã 
deu-se início a quarta 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, Andreia Rodrigues Azevedo, Daniele Chaves Teixeira, Mario Luis 
Rodrigues Pereira Netto e Milena de Araújo Fernandes, além da coordenadora 
administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião 
extraordinária do CA realizada em 27/03/2020 (anexada a pauta) – Após 

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

atividades do OSB-Rio de Março/2020 (anexada a pauta) – A VP Milena deu ciência 
sobre o material elaborado pela mesma e enviado (via email) aos membros do CA. 3. 
Apreciação do cronograma da AGO para aprovação do Balanço / 2019 (anexada 

a pauta) – A Presidente Sandra questionou se o material enviado antecipadamente 

pelo VP Mario Luis foi analisado e todos concordaram com as datas indicadas no 
cronograma, que tem como previsão para realização da Assembleia no dia 15 de maio 
de 2020. 4. Comunicação a ser anexado ao edital de convocação da AGE– A VP 
Milena leu o texto elaborado por ela e pela VP Andreia e o colocou em discussão para 
que o grupo pudesse realizar suas manifestações. A Presidente Sandra então, sugeriu 
incluir no texto a questão da abertura de vagas ao CA e CF (novas eleições) e indicar 
os projetos (legislativo e transparência da saúde) que seriam mantidos em caso de 
permanência das atividades do OSB-Rio. Após realização dos ajustes sugeridos, a 
Presente solicitou que a VP envie brevemente o texto aos membros do CA para nova 
avaliação. O VP Mario Luis informou que como não recebeu o material previamente, 
não poderia realizar manifestações sobre o texto e registrou nesse momento o pedido 
de que todos os assuntos que forem ser debatidos durante as reuniões sejam 
enviados antecipadamente, para que possam ser analisados antes da reunião. 5. 
Apreciação do cronograma da AGE para preenchimento das vagas no CA, CF e 
sustentabilidade do OSB-Rio (anexada a pauta) – A Presidente questionou se o 

material enviado antecipadamente pelo VP Mario Luis foi analisado e todos 
concordaram com as datas indicadas no cronograma, que tem como previsão para 
realização da Assembleia no dia 15 de maio de 2020, no mesmo dia da AGO de 
aprovação do Balanço/2019. 6. Apreciação do Fluxo Caixa de Março / 2020 
(anexado a pauta) – O VP Mario Luis deu ciência sobre o fluxo de caixa referente ao 
período citado e após apreciação foi aprovado pelos presentes. 7. Expectativa de 
recebimento em Abril / 2020 (anexado a pauta) – O VP Mario Luis deu ciência sobre 
a expectativa de recebimentos referente ao período citado e alertou novamente sobre 
a diminuição das contribuições ao OSB-Rio. ASSUNTOS GERAIS: O VP Mario Luis 
sugeriu realização de nova reunião extraordinária do CA para apreciação do Balanço 
e Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, tão logo os mesmos sejam 
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enviados pela OCF, e posterior envio ao Conselho Fiscal para exame e emissão do 
Parecer. A Presidente Sandra deu ciência sobre a campanha coordenada pelo 
OSB “COVID E CORRUPÇÃO, NÃO!”, e a divulgação do catarse. Alguns membros 
informaram que já realizaram suas doações e a Presente informou então que irá 
gravar o vídeo para divulgação da campanha pelo OSB-Rio. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze 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 

 

 

 

 

 

 


