
 

 

 
 

ATA DA 1° REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO,  

REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2021 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Rua Primeiro de Março, 33 – 7º andar – Centro / RJ – CEP 20.010-000 
Site: www.observatóriosocialdorio.com.br – Telefone: (21) 96464-2297 

 
 

 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte um às vinte horas e 
quinze minutos da noite deu-se início a primeira 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, os Vice-Presidentes, Barbara Maria 
de Oliveira Silva, Edmilson Bezerra da Silva (suplente) e Jefferson Carlos Gonçalves 
da Silva, além da coordenadora administrativa Isabela Silva. EXPEDIENTE: 1. 
Aprovação da Ata de reunião do CA realizada em 15/12/2020 (anexada a pauta) 

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

reunião mensal do OSB em 20/01/2021 – O grupo foi informado sobre a 

impossibilidade de participação na reunião em questão. Entretanto, ficou acordado 
que o resumo da reunião será enviado em breve por email aos membros do CA para 
ciência. 3. Prestação de contas dos projetos do OSB-Rio – Foi dado ciência 

sobre o levantamento de dados dos novos vereadores do município do Rio para 
envio de carta de apresentação / convite para reunião com OSB-Rio pelo GT 
Legislativo. 4. Capacitação para novos voluntários – A Presidente informou que 

enviará até o dia 23 de janeiro o vídeo de boas-vindas e de apresentação do OSB-

Rio para que o VP Jefferson possa formatar o link para capacitação e disponibilizar 

para os novos voluntários. 5. Cartas de apresentação / convite para reunião ao 
Prefeito e Secretário de Governo e Integridade Pública do Município do Rio de 
Janeiro – A Presidente deu ciência do envio das cartas em questão e informou que 
estamos aguardando retorno com a disponibilidade de agenda. Solicitou ainda, envio 
da mesma carta para o Presidente da Câmara Municipal do RJ. 6. Apreciação dos 
balancetes e DRE de Janeiro à Dezembro / 2020 (anexado a pauta) – A VP 
Barbara deu ciência sobre a quantificação final da planilha de horas de voluntariado 
e informou que pedirá esclarecimentos a OCF sobre alguns pontos observados nos 
balancetes. 7. Apreciação e aprovação do Relatório Quadrimestral referente ao 

período de setembro à dezembro/2020 (anexado a pauta) – Após apreciação, o 

relatório em questão foi aprovado pelos presentes. Foi solicitado divulgação por 

email e facebook do OSB-Rio. ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião do CA, pré 
agendada para o dia 09/02 será alterada para o dia 18/02 (tendo seu horário 
mantido). Sobre a AGE de prestação de contas do exercício de 2020 foram 
sugeridas as datas de 23/02 ou 02/03 para sua realização (a confirmar). Foi 
solicitado uma relação dos itens do OSB-Rio no escritório utilizado na sede do 
CRCRJ, para verificarem possibilidade de entrega da sala. Sobre a plataforma 
<http://plataforma.custopiaui.org/> foi acordado que a VP Barbara e VP Jefferson 
junto com a Presidente e mais um voluntário avaliarão a possibilidade de replicar o 
modelo no município do Rio com foco nos dados de uma ou duas secretarias ou 
programas em específicos. Sugestões iniciais foram Secretaria de Cultura e 
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Educação (com foco na alimentação escolar). ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e uma horas e cinquenta 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 

 

 
 
 
 
 


