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Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte às vinte horas e 
quinze minutos da noite deu-se início a décima 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, Edmilson Bezerra da Silva (suplente), Diva Maria de Oliveira 
Gesualdi, Jefferson Carlos Gonçalves da Silva e Rosângela Dias Marinho, além da 
coordenadora administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de 
reunião do CA realizada em 12/11/2020 (anexada a pauta) – Após apreciação, a 
ata em questão foi aprovada pelos presentes. 2. Apreciação da Ata de reunião do 

Conselho Fiscal do OSB-Rio realizada em 26/11/2020 (anexado a pauta) – Foi 

dado ciência sobre os assuntos tratados durante a reunião do CF, evidenciando a 
identificação de divergências nos balancetes deste exercício, apontadas pelos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a disponibilização de login de acesso ao painel 
financeiro do OCF (apenas para visualização / conferência dos dados lançados) 
para os mesmos. Foi sugerido pela CA, envio de email para OCF pedindo 
esclarecimento quanto as divergências identificadas e verificando a possibilidade de 
atender ao pedido de disponibilização de login ao CF. 3. Relato sobre reunião 

mensal do OSB em 09/12/2020 (anexado a pauta) – Foi realizada leitura do 
resumo da reunião em questão para ciência do grupo. 4. Prestação de contas dos 

projetos do OSB-Rio – Sobre o projeto “Eleições Municipais 2020” realizado pelo 

GT Legislativo, a Presidente Sandra reforçou o agradecimento aos envolvidos na 
atividade e sugeriu envio de apresentação do OSB-Rio aos vereadores eleitos e 
reeleitos e ao Prefeito eleito do município do RJ (preferencialmente na primeira 
semana de janeiro/2021). A VP Rosangela se disponibilizou a auxiliar na elaboração 
do material em questão. O GT Legislativo deve ser contatado para verificar 
possibilidade de levantamento dos dados dos vereadores e prefeito.  A VP 
Rosangela informou sobre sua apresentação na UNICESUMAR no último mês sobre 
Controle Social. Ainda nesta etapa da reunião, foi solicitado aos VPs, Barbara e 
Jefferson, envio das horas de voluntariado dedicadas ao OSB-Rio durante o 

exercício de 2020 para cumprimento de registro contábil do Observatório dos 

voluntários alocados nos GTs sob sua coordenação. A VP Barbara solicitou então, 
envio de e-mails aos membros do CA, CC, CF e demais coordenadores de GT do 
OSB-Rio com a mesma solicitação. Foi solicitado ainda, envio das atividades 
realizadas durante os meses de setembro à dezembro/2020 pelos membros 
presentes para inclusão no Relatório Quadrimestral do período em questão. 5. 
Estabelecer metodologia do CA para 2021 – O VP Jefferson sugeriu que as 
atividades do GT Transparência fossem contínuas, priorizando as informações sobre 
a Secretaria de Saúde do município. 6. Capacitação para novos voluntários – O 
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VP Jefferson sugeriu que a Presidente realizasse as gravações de vídeo aulas 
(módulo I e II da Capacitação básica de voluntários) e enviasse para ele para edição 
e posteriormente, será disponibilizado em portal para acesso de novos voluntários. A 
Presidente Sandra solicitou envio de material utilizado nas ultimas capacitações. 7. 
Comunicação OSB-Rio – A VP Barbara sugeriu ao VP Jefferson, criar um 
cronograma de postagens paras as redes sociais do OSB-Rio, e se disponibilizou a 
ajuda-lo com a questão. A Presidente Sandra sugeriu que ao início do próximo 
exercício seja enviado email aos voluntários com as atividades que serão 
desenvolvidas em 2021, verificando interesse e disponibilidade dos mesmos. 
ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião do CA fica pré agendada para o dia 12 de 
janeiro às 20h. O calendário de reunião do CA em 2021 será: 12/01; 09/02; 09/03; 
13/04; 11/05; 08/06; 13/07; 10/08; 14/09; 12/10; 09/11 e 14/12. Recesso de fim de 
ano do OSB-Rio fica programado para o período de 19/12/2020 à 05/01/2021; e AGE 
de prestação de contas terá sua data definida na próxima reunião. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e 
uma horas e cinquenta e dois 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 

 

 
 
 
 
 


