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Aos vinte e sete dias de março de dois mil e vinte às doze horas e dez minutos da 
tarde deu-se início a reunião extraordinária do Conselho de Administração do 
Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro, através de plataforma de 
videoconferência. Compareceram a reunião virtual a Presidente, Sandra Helena 
Gonzaga Pedroso e os VP Administrativo / Financeiro, Mário Luis Rodrigues Pereira 
Netto (Titular) e Gianni da Silva Oliveira (Suplente); VP Institucional, Diva Maria de 
Oliveira Gesualdi (Titular); VP Produto / Metodologia, Daniele Chaves Teixeira 
(Titular) e VP Controle Social, Milena de Araújo Fernandes (Titular), além da 
coordenadora administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. Oficializar a 

suspensão das atividades do OSB-Rio – A Presidente Sandra agradeceu a 
participação dos membros nesta reunião e iniciou o debate do assunto falando sobre 
as dificuldades que vem enfrentando em sua gestão, como a captação de recursos 
para manutenção das atividades do OSB-Rio, a falta de engajamento de voluntários 
nos projetos desenvolvidos e ainda da falta de disponibilidade dos membros do CA 
para participar ativamente das decisões e desenvolvimento de ações. Mencionou 
também o questionamento do Conselho Fiscal acerca da sustentabilidade do 
Observatório. Para tanto, a Presidente sugeriu a suspenção das atividades e 
abertura de edital para convocação de novas eleições para o Observatório. O VP 
Mario Luis manifestou-se informando que tem se dedicado ativamente na área 
administrativa / financeira, inclusive na captação de recursos, mas que infelizmente 
não tem obtido sucesso na sensibilização para captação de novos contribuintes e na 
manutenção dos já existentes. Realizou observações sobre os custos mensais que o 
Observatório possui atualmente para execução de suas atividades, mencionando 
também sobre a dificuldade na sustentabilidade do OSB-Rio. Sendo assim, informou 
que no seu entendimento, essa discussão deveria ser para o encerramento das 
atividades do Observatório do Rio de Janeiro, e não apenas a suspensão das 
atividades, que continuaria tendo custo para o Observatório e sem perspectiva de 
melhora das dificuldades financeiras existentes. A VP Daniele e VP Diva, 
acompanharam o pensamento do VP Mário Luis sobre o encerramento das 
atividades do Observatório pelos motivos já citados, tais como as dificuldades 
financeiras e de adesão de voluntários para continuidade do Observatório.  A VP 
Daniele questionou ainda sobre o que seria feito com os bens do Observatório em 
caso de encerramento do mesmo. A Presidente Sandra informou que pensou 
inicialmente na possibilidade de convocação de novas eleições, mas que 
compreende a dificuldade que seria de encontrar pessoas habilitadas a fazer parte 
da chapa, tendo como exemplo a última eleição. Sugeriu então que os demais 
presentes se manifestassem sobre o encerramento das atividades do OSB-Rio, 
incluindo o cancelamento do seu CNPJ. Sobre a questão dos bens, abordada pela 
VP Daniele, a Presidente mencionou que o Estatuto prevê a doação dos mesmos a 
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uma organização com os objetivos similares ao do Observatório, tendo a preferência 
por outros OSBs em atividade. A VP Milena, concorda com o encerramento das 
atividades do OSB-Rio, e informou que além das questões já citadas, o grupo deve 
pensar também nos procedimentos de encerramento dos termos de parceria e 
comunicação aos voluntários e mantenedores, sugerindo ainda a elaboração de um 
balanço dos últimos quase 3 anos de atividades do Observatório, apresentando os 
trabalhos executados, as dificuldades encontradas, entre outros. A Presidente 
informou que atualmente, o Observatório não está participando ativamente de 
nenhum projeto, e sugeriu a elaboração de uma comunicação aos voluntários 
informando que devido a baixa adesão de voluntários ativos e contribuintes mensais, 
o CA deverá encerrar as atividades do Observatório. Sugeriu também comunicação 
aos parceiros para informar sobre o cancelamento dos Termos em virtude do 
encerramento das atividades do OSB-Rio. A VP Gianni, acompanhou o pensamento 
dos demais, e também manifestou a dificuldade do engajamento dos voluntários, 
citando inclusive a falta de pessoas para voto nas assembleias. Se colocou a 
disposição para auxiliar no que for possível nos procedimentos para encerramento 
do CNPJ do Observatório. A VP Milena sugeriu levantamento dos parceiros e 
mantenedores, bem como dos voluntários para comunicação sobre o encerramento 
das atividades do Observatório e finalização de contratos com os colaboradores. O 
VP Mario Luis, propôs o encerramento do contrato com a colaboradora Claudia 
ainda no mês de março, questionando se a VP Milena ou a VP Andreia poderiam 
realizar as inserções que fossem necessárias no site do OSB-Rio até o 
encerramento das atividades do Observatório. No caso da colaboradora Isabela, 
propôs um reajuste de horas de prestação de serviço, gerando assim uma redução 
do seu valor a ser pago. Propôs ainda a realização de assembleia de encerramento 
do OSB-Rio para junho/2020 no mesmo dia da aprovação do Balanço/2019. A 
Presidente Sandra, informou que pode entrar em contato com a colaboradora 
Claudia para encerrar seu contrato ainda esse mês, mas em relação a colaboradora 
Isabela, acredita que em virtude das novas demandas que serão necessárias para 
encerramento das atividades do Observatório, os seus horários e pagamentos 
deveriam ser mantidos até o mês de maio, inicialmente. Sobre a assembleia de 
encerramento, sugeriu realização em maio, solicitando ao VP Mario Luis que 
verifique a possibilidade de ajuste no cronograma de realização da assembleia para 
sua antecipação. A VP Daniele, colocou-se a disposição para auxiliar na parte 
jurídica para encerramento das atividades do OSB-Rio. O VP Mario Luis sugeriu a 
criação de um grupo de trabalho para levantamento de informações para 
encerramento das atividade do Observatório com a participação da Presidente, VP 
Administrativo / Financeiro, VP Controle Social e colaboradora Isabela, que deverão 
reunir as informações até o dia 03/04, realizando reunião entre eles às 10h dessa 
data, para apresentação do material e discussão das pendências identificadas. 
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Posteriormente o GT apresentará ao CA, em reunião a ser realizada no dia 14/04, às 

10h, objetivando avaliação e deliberação para encerramento do OSB-RIO. 2. 

Suspensão do Encontro Estadual de OSB’s no RJ – Após apreciação do assunto, 
os membros presentes optaram pelo cancelamento do encontro em questão por 
prevenção ao Coronavírus. 3. Impostos atrasados – A Presidente Sandra, informou 
que solicitou a OCF levantamento das obrigações acessórias pendentes do período 
de sua gestão, para regularização de possíveis impostos e/ou taxas em atraso. Tão 
logo tenha esse retorno com os possíveis valores, submeterá a ciência do CA. A VP 
Daniele sugeriu comunicação com a voluntária Tatiana Bastos, presidente da gestão 
anterior do OSB-Rio, para informar sobre essa questão e dar ciência sobre o 
encerramento das atividade do Observatório. ASSUNTOS GERAIS: 1. Aprovação 
da Ata de reunião do C.A. realizada em 12/03/2020 (anexada a pauta) – Após 
apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. 2. Próxima reunião do 
CA – Confirmada data da próxima reunião do CA para dia 14/04/2020, através de 
plataforma de videoconferência às 10h. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e cinquenta 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 

 

 

 

 

 

 


