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Ao décimo quinto dia de junho de dois mil e vinte às dezesseis horas e vinte minutos 
da tarde deu-se início a mais uma reunião extraordinária 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, Andreia 
Rodrigues Azevedo, Daniele Chaves Teixeira, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, Gianni 
da Silva Oliveira, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, e Rosangela Dias Marinho, além 
da coordenadora administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: Ao início da reunião, 
antes de tratarem dos assuntos previamente pautados, a Presidente Sandra e o VP 
Mario Luis deram ciência aos presentes sobre a reunião realizada nesta manhã com 
a participação da Sra. Tatiana Bastos (Presidente do OSB-Rio na gestão 2017/2019), 
da Sra. Nélia Quintanilha (VP para assuntos Administrativos / Financeiros do OSB-Rio 
na gestão 2017/2019), do Sr. Sergio Magalhães (Membro do CF do OSB-Rio, gestão 
atual), do Sr. Alexandre Andrade (representante da OCF), além dos próprios 
(Presidente Sandra e VP Mario Luis). De forma breve, foi informado que durante a 
reunião, que teve como objetivo o debate sobre as pendências contábeis dos OSB-
Rio da gestão 2017/2019, foi acordado que: - Referente ao exercício de 2019 (período 
de Janeiro à Julho), a contabilidade será refeita pela OCF, para tanto, foi solicitado 
realização dos lançamentos do meses em questão no painel da OCF; - As 
Assembleias (AGO e AGE), serão adiadas, em princípio para o dia 31 de julho de 2020 
(a data em questão ainda não deverá ser divulgada); - Haverá um esforço conjunto 
para solução das pendências contábeis do exercício de 2017 e 2018. 1. Aprovação 
da Ata de reunião do CA realizada em 01/06/2020 (anexada a pauta) – Após 

apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. 2. Relato sobre reunião 

mensal do OSB em 03/06/2020 (anexado a pauta) – Ciência sobre os assuntos 

pautados. 3. Apreciação do cronograma da AGO para aprovação do Balanço / 
2019 e 4. Apreciação do cronograma da AGE para preenchimento das vagas no 

CA, CF e sustentabilidade do OSB-Rio (anexados a pauta) – Conforme 

mencionado anteriormente, as Assembleias em questão serão adiadas. Foi solicitado, 
envio de nova comunicação aos voluntários do OSB-Rio, com breve justificativa sobre 
o adiamento, ainda sem nova data para realização. 4. Aprovação dos editais de 
convocação para AGO e AGE (anexados a pauta) – Após confirmação da nova data 

para realização das Assembleias, os editais serão ajustados para aprovação final. 
ASSUNTOS GERAIS: A VP Rosangela ressaltou a importância de manter uma 
comunicação próxima e constante com os voluntários e prontificou-se a contatar a VP 
Milena para verificar como poderia contribuir com essa questão.  O VP Mario Luis, 
informou novamente sobre a baixa arrecadação do OSB-Rio e após debate sobre o 
assunto foi solicitado elaboração de minuta de ofício ao CRCRJ e OSB verificando a 
possibilidade de suspensão dos pagamentos de rateio de despesas e anuidade, 
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respectivamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às dezessete horas e trinta 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 

 

 

 
 

 

 


