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Aos quatorze dias de maio de dois mil e vinte às dez horas e quinze minutos da manhã 
deu-se início a quinta 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 e os 
Vice-Presidentes, Daniele Chaves Teixeira, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, Gianni 
da Silva Oliveira e Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, além da coordenadora 
administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do CA 
realizada em 15/04/2020 (anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi 

aprovada pelos presentes. 2. Relato sobre reunião mensal do OSB em 06/05/2020 

(anexado a pauta) – Foi dado ciência sobre os assuntos tratados durante a reunião 
em questão, que foram enviados previamente aos membros do CA. 3. Apreciação do 

novo cronograma da AGO para aprovação do Balanço / 2019 (anexada a pauta) 

– A Presidente Sandra deu ciência sobre os ajustes das datas e o VP Mario Luis 

informou sobre o material definitivo e assinado que ainda esta sendo aguardado pela 
OCF e do material que será enviado ao CF através de email. Foi sugerido realização 
da Assembleia em 10/06/2020, sendo a primeira convocação às 11:30h e a segunda 
convocação às 12h, através de plataforma de videoconferência. 4. Apreciação do 
novo cronograma da AGE para preenchimento das vagas no CA, CF e 
sustentabilidade do OSB-Rio (anexada a pauta) – Após ciência sobre os ajustes 

das datas foi sugerido realização da Assembleia em 10/06/2020, sendo a primeira 
convocação às 13h e segunda convocação às 13:30h, através de plataforma de 
videoconferência. A Presidente Sandra questionou novamente quem entre os 
presentes gostaria de compor a nova chapa de eleição para o OSB-Rio. As VPs 
Daniele e Gianni informaram que não terão disponibilidade para continuar como 
membros do CA, ou outro cargo da diretoria. O VPs Mario Luis e Diva informariam que 
poderiam fazer parte apenas no CF. Houve o questionamento, se no caso de nessa 
Assembleia não fosse possível compor uma chapa, se seria possível utilizar a mesma 
reunião para encerramento das atividades do OSB-Rio. A VP Daniele informou que 
irá verificar essa possibilidade e responderá aos demais por email. O VP Mario Luis 
sugeriu que fosse enviado uma comunicação aos voluntários que estivessem aptos a 
compor a chapa para as eleições, verificando quem desses teria interesse no 
preenchimento das vagas. 5. Comunicação a ser anexado ao edital de convocação 
da AGE (anexada a pauta) – Conforme sugerido no item anterior, o VP Mario Luis, 

sugeriu adaptar o texto em questão, incluindo o questionamento sobre interesse em 
compor vagas em aberto do CA e CF. 6. Análise dos Balancetes do 1° trimestre / 
2020 (anexados a pauta) - O VP Mario Luis informou que após os registros, a OCF 
processou os Balancetes que estão sendo submetidos para apreciação do CA. Foi 
aprovado, serão incluídos no site e envio ao CF.  
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7. Demonstrações Financeiras / 2019 (anexados a pauta)-  Após cobranças, a OCF 
apresentou as referidas demonstrações, sendo objeto de entrega ainda, as Notas 
Explicativas e as Demonstrações comparativas com o exercício de 2019.   

8. Projeção Fluxo de Caixa / 2020 (anexado a pauta); 9. Recebimentos e Fluxo de 

Caixa até abril /2020 (anexado a pauta) – O VP Mario Luis deu ciência sobre os itens 

8 e 9 da pauta (previamente enviados ao grupo) alertando quanto a necessidade de 
efetivação dos pagamentos pelos associados e quanto ao residual de recursos que 
chegaremos no final do exercício. Após apreciação todos os assuntos em questão 
foram aprovados pelos presentes. ASSUNTOS GERAIS: Foi sugerido alteração da 
data da próxima reunião do CA para dia 01/06/2020, sendo mantido o horário de sua 
realização, às 10h. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às doze horas 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 

 

 

 
 

 

 


