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Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021. 

Ofício OSB-Rio n° 003/2021 

À V. Ex. ª Sr. Carlo Caiado 

Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Assunto: Apresentação OSB-Rio e agendamento de reunião. 

Vossa Excelência, 

O Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro vem através deste 

apresentar (ANEXO) essa organização da sociedade civil, apartidária, voltada ao 

controle social da administração pública e à transparência da informação pública do 

município do Rio de Janeiro, integrante de uma rede atualmente com mais de 130 

Observatórios Sociais. 

Buscando auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária 

e contribuir para promoção da transparência da gestão pública, convidamos o 

senhor para uma reunião virtual.  

Certos de podermos contar com sua participação, pedimos indicação de 

disponibilidade (três datas e horários) para que possamos agendar e providenciar o 

envio do link da reunião. 

Antecipamos nossos agradecimentos e reiteramos votos de estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO 

Presidente OSB-Rio 
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ANEXO 

 

O QUE É OBSERVATÓRIO SOCIAL 

 

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e 

reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública municipal, executivo e 

legislativo, integrado por cidadãos que transformaram o seu direito de indignar-se em 

atitude, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. 

É criado na forma de associação, como pessoa jurídica. 

 

MAIOR REDE NO BRASIL EM ARTICULAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Atualmente, a Rede de Observatórios marca presença em mais de 144 municípios 

brasileiros em 17 Estados.  

Em meados do ano de 2008 criou-se uma organização de âmbito nacional, chamada 

Observatório Social do Brasil – OSB, para estimular os cidadãos dos municípios e dar 

suporte na criação de seus próprios observatórios sociais. O OSB criou um modelo padrão 

que poderá induzir, potencializar e dinamizar, através de parcerias nacionais, estaduais e 

municipais, a sociedade organizada de cada município a implantar e manter o seu próprio 

OS. 

 

OBJETIVOS DO OSB 

 

 Monitorar as licitações públicas e contratações, desde o procedimento interno até a en-

trega final do objeto contratado. 

 

 Orientar os contribuintes, atuais e futuros, e a comunidade em geral sobre a importância 

social e econômica dos tributos. 

 

 Informar a comunidade sobre a composição da carga tributária na renda, no consumo e 

na propriedade. 

 

 Disseminar e aplicar os instrumentos de controle da transparência e da qualidade da 

aplicação dos recursos públicos, difundidos pela Rede OSB. 

 

 Capacitar o pequeno e médio empresariado para participar do processo licitatório. 

 

 Promover palestras de divulgação da Legislação Anticorrupção e da necessidade de 

prevenção de práticas corruptas, em parceria com entidades empresariais. 

 

 Realizar palestras sobre prevenção à corrupção para diretoria e funcionários de em-

presas a fim de sensibilizar para a importância da ética e da integridade nos negócios. 
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REPRESENTATIVIDADE 

 

O OSB é criado pela comunidade do município e somente se concretizará se houver a 

sensibilização e a participação efetiva de líderes locais de ilibada conduta moral, 

notório engajamento em causas sociais, desprendimento e disponibilidade para comporem, 

de forma voluntária, a estrutura diretiva do Observatório. Do mesmo modo há que se ter 

como mantenedoras Organizações da Sociedade Civil representativas de vários segmentos 

sindicais, associativos, acadêmicos, entre outros. 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

Funciona sob o modelo de associação, com personalidade jurídica própria. Deve estar 

instalado em espaço físico com móveis e equipamentos que permitam o seu funcionamento.  

Igualmente, haverá necessidade de recursos para a manutenção mensal das atividades 

operacionais, como pagamento de aluguel, salários e bolsas de estagiários, materiais de 

expediente, internet e telefonia.  

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO 

 

O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro foi fundado no dia 26 de julho de 

2017. 

 

O Conselho de Administração atual tem a seguinte composição: 

1) Presidência: Sandra Helena Gonzaga Pedroso;  

2) Vice-Presidência para assuntos Administrativo-financeiros: Barbara Maria de 

Oliveira Silva (titular) e Edmilson Bezerra da Silva (suplente); 

3) Vice-Presidência para assuntos Institucionais e de Alianças: Rosangela Dias 

Marinho (titular); 

4) Vice-Presidência para assuntos de Produtos e Metodologia: Diva Maria de Oli-

veira Gesualdi (titular);  

5) Vice-Presidência para assuntos de Controle Social: Jefferson Carlos Gonçalves 

da Silva (titular). 

 

O Conselho Fiscal é formado por: 

1) Beatriz Gonçalves Alves; 

2) Inacia Neuma de Farias; 

3) Mario Luis Rodrigues Pereira Netto.  

 

O Conselho Consultivo: 

1) Fernando Guilherme Tenório – Professor FGV; 

2) João Felippe Cury Marinho Mathias – Professor Instituto Economia UFRJ; 

3) Joper Padrão do Espírito Santo – Rotary Club do Rio de Janeiro – Tijuca; 
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4) Marcelo Azevedo Silveira – Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro; 

5) Michael Freitas Mohallem – Professor FGV; 

6) Paula Pincelli Vivacqua – Presidente da Comissão Especial de Licitações e 

Contratos da OAB/RJ; 

7) Robert Gregory Michener – Professor FGV; 

8) Tatiana Quintela de Azeredo Bastos – Advogada e Presidente do Instituto de 

Direito Coletivo – IDC; 

9) Vitor Mihessen – Coordenador de Conteúdo da Casa Fluminense; 

10) Yuri Sahione – Presidente da Comissão Especial de Anticorrupção, Compliance 

e Controle Social dos Gastos Públicos. 

 

O seu quadro de associados está integrado por 203 (duzentos) associados. 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL APOIAM O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL. 
 
O Observatório Social do Brasil (OSB), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) assinaram um Acordo de 
Cooperação com objetivo de oferecer acompanhamento técnico e de realizar de ações 
conjuntas nas áreas de transparência e eficiência da gestão pública, controle social e 
prevenção à corrupção, ética e integridade nas relações entre o público e o privado. 

 
O OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO SE COLOCA À 
DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA CONTRIBUIR 
NA MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS À SOCIEDADE CARIOCA. 
 
 
 
www.observatoriosocialdorio.com.br 
 riodejaneiro.adm@osbrasil.org.br 
 
(21) 9 6464-2297 
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