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Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte um às vinte horas e trinta 
minutos da noite 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 à reunião virtual a Presidente, Sandra Helena 

Gonzaga Pedroso, os Vice-Presidentes, Barbara Maria de Oliveira Silva, Diva Maria 

de Oliveira Gesualdi e Edmilson Bezerra da Silva (suplente), além da Coordenadora 
Administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do CA 
realizada em 16/03/2021 (anexada a pauta) – Após apreciação, a Ata em questão 

foi aprovada pelos presentes. 2. Prestação de Contas dos projetos do OSB-Rio – 

Sobre o “MonitLegis” a Presidente Sandra deu ciência sobre o status do projeto em 
questão, informando que o Termo de responsabilidade já foi assinado e enviado ao 
OSB, e que a coordenadora do GT Legislativo, voluntária Neuma, está realizando os 
ajustes do modelo de planilha que será utilizado na atividade de monitoramento do 
legislativo e tão logo esteja finalizado, será agendado uma reunião com os 
voluntários interessados. A Presidente também informou que esta em contato direto 
com o VP Jefferson para disponibilizar em breve, possivelmente em junho/2021, os 
vídeos de capacitação aos novos voluntários do Observatório. Já, sobre o ofício 
enviado aos vereadores, foi informado que após nosso último envio, a assessoria da 
vereadora Monica Benicio nos contatou para sugerir data para reunião e questionou 
sobre nosso interesse para que a mesma interceda junto a presidência da Casa, 

para marcar uma reunião com a mesa Diretora. 3. Projeto “FiscalizaRJá” - 

Deputada Estadual Adriana Balthazar (anexado a pauta) – A Presidente informou 
sobre o contato inicial realizado pela assessoria da Deputada Estadual Adriana 
Balthazar, para reunião, realizada no dia 29 de março, que contou com a 
participação da própria e da VP Rosangela. Na reunião em questão foi apresentado 
o projeto, que visa a promoção de capacitações sobre cidadania, controle social, 
entre outras questões para lideranças das periferias do Rio de Janeiro, tornando-as 
multiplicadores em suas comunidades. Houve ainda, convite ao OSB-Rio para 
colaboração técnica ao projeto em questão. Por se tratar de projeto de iniciativa da 
Deputada Estadual, a Presidente e a VP solicitaram envio de email ao OSB com 
consulta para verificar se não há impedimento para participação do OSB-Rio no 
projeto. O OSB respondeu com alguns apontamentos, que serão encaminhados à 
deputada. 4. Captação de Recursos - contratação do colaborador Lucas 
Semidei – A Presidente deu ciência sobre a contratação do colaborador para 
prestação de serviços na área de captação de recursos ao OSB-Rio. A proposta de 
remuneração é de que o colaborador realizara o trabalho (projetos para editais de 
captação de recurso) e incluir seus honorários no projeto. O pagamento se dará 
caso o projeto do OSB-Rio seja aprovado. 5. Aprovação do Balanço 2020 - 
atualização – Foi informado sobre o envio do Balanço Patrimonial 2020; Nota 
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Explicativa 2020; Demonstração Resultado Exercício - DRE 2020; Demonstração 
Fluxo Caixa - DFC 2020; e Demonstração Mutação P. Liquido - DMPL 2020 para 
análise e parecer do Conselho Fiscal, que em sequência solicitou alguns 
documentos adicionais que estão sendo providenciados pela VP Barbara e serão 
enviados em breve ao CF. 5. Certidões: Situação junto a Receita Federal – 
Estamos aguardando posicionamento da colaboradora da OCF, Fernanda sobre a 
reunião realizada na Receita Federal no dia 07/04 para tratar sobre a situação fiscal 
do OSB-Rio. ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião do CA, pré-agendada para o 
dia 11/05 será alterada para o dia 18/05 (tendo seu horário mantido). Sobre a AGE 
de Prestação de Contas do exercício de 2020, terá data de realização confirmada 
após aprovação da parte financeira pelo Conselho Fiscal. (data a confirmar). A VP 
Barbara informou sobre o trabalho que vem realizando para projeção de novas 
publicações e divulgações nas redes sociais do OSB-Rio na tentativa de melhorar o 
engajamento dos voluntários e aumentar o número de membros ativos. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e 
uma horas e vinte e oito 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 

 

 
 
 


