
 Ata da Assembleia Geral Extraordinária
para prestação de contas 2017 do 

Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro

No dia  13  de  setembro  de  2018,  às  12  horas,  no  auditório  da  UNIPEC-RJ  -  União  dos 

Profissionais  e  Escritórios  de  Contabilidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  localizado  na  Avenida 

Presidente Vargas,  1146 – 11º andar,  Centro,  na cidade do Rio de Janeiro,  Brasil,  reuniram-se os  

associados do Observatório Social do Brasil (OSB), para assembleia geral ordinária, conforme Edital  

de Convocação veiculada via internet, tanto no website do OSB-Rio, quanto enviado por endereços 

eletrônicos para todos os associados. Para instalação da Assembleia, assumiu a presidência da mesa a 

Dra. Tatiana Quintela de Azeredo Bastos, tendo como secretária a Sra. Gianni da Silva Oliveira, que,  

em constatando a presença de quórum exigido em estatuto, deu início aos trabalhos.

A primeira chamada foi realizada às 12 horas. A Assembleia foi aberta às 12h35 horas, após a  

segunda chamada, iniciando-se a votação da Prestação de Contas de 2017, já enviada anteriormente a  

todos os participantes por e-mail e disponível no site do OSB-Rio, que foi aprovada por unanimidade. 

Foi ressaltada pelos presentes a importância de manter entendimentos com o Conselho Fiscal, a fim de  

realizar os ajustes contábeis necessários durante o exercício, para evitar apontamentos de restrições.  

Para aprovação do plano de atividades, foi submetida à votação a manutenção dos Grupos de Trabalho 

para  o  exercício  2018-2019.   A assembleia  deliberou  a  manutenção  dos  grupos  de  Conselhos; 

Licitação e Contratos; Transparência; Legislativo; Transporte e a criação do GT de Saúde.  Para os  

grupos trabalho voltados para atividades fins, como Captação e Comunicação, decidiu-se adotar uma 

nomenclatura diferenciada, a ser definida.

Foram apresentados Projetos Especiais 1. Monitoramento de GPS, 2. Monitoramento do SUS 

e 3 Monitoramento de Fragilidade do transporte público, que funcionaram até esta data, e passarão a 

integrar as atividades dos Grupos de Trabalho de Saúde e Transporte.

Foi deliberado que o Conselho de Administração poderá decidir pela criação de novos grupos 

de trabalho, para atender outros projetos.

Sendo  o  que  se  apresentava  em pauta,  a  assembleia  foi  encerrada  às  13h11  horas  pela 

Presidente, que agradeceu aos presentes, sendo lavrada a presente Ata que será encaminhada para que 

sofram os   efeitos  legais,  que  vai  assinada  por  mim,  secretária  desta  Assembleia  e  por  todos  os 

presentes, em relação anexa.

_________________________         ____________________________

        Gianni da Silva Oliveira              Tatiana Quintela de Azeredo Bastos

Secretária da Assembleia                     Presidente da Assembleia
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