ATA 2a. REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO
Em 08 de abril de 2014, no Hotel Trianon Paulista, à Alameda Casa Branca,
355, Jardins, São Paulo, SP, reuniram-se, às 16:00 horas, para sua 2a. reunião
ordinária de trabalho, cumprindo as disposições estatutárias, o diretorpresidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e secretariou, e o
diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, deliberar sobre a seguinte
PAUTA:
ITEM ÚNICO - Decisão sobre “modus operandi” da captação de recursos para o
projeto do livro sobre os 100 anos de Relações Públicas no Brasil.
Após análise do primeiros contatos com empresas, feitos pelo próprio OCI e
pelo Conrerp1, parceiro institucional, concluiu-se pela ABERTURA do projeto à
modalidade de patrocínio colaborativo (“crowdfunding”), coletando, no próprio
Portal OCI, sem a intermediação de plataformas de terceiros, recursos para a
realização do projeto. Tal decisão advém da dificuldade em obter-se
patrocinador único e exclusivo para “aquisição” de patrocínio que monta, em
valores redondos, a 220 mil reais.
Tal ABERTURA dar-se-á em duas vertentes: 1) para pessoas jurídicas em
quotas (a partir de 22 mil reais); e 2) para pessoas físicas (ou jurídicas), mas
SEM INCENTIVOS FISCAIS, a partir de 90 reais – o que caracteriza a COMPRA
ANTECIPADA de UM exemplar do livro. Cada pessoa (física ou jurídica) pode
adquirir quantos exemplares quiser.
Toda a arrecadação proveniente desta decisão será destinada única e
exclusivamente ao projeto mencionada no “caput” desta pauta.
Se a arrecadação advinda desta captação de recursos não for suficiente para
impressão de tiragem mínima do livro, o mesmo será produzido em formato
eletrônico (“e-book”) e o dinheiro integralmente devolvido aos patrocinadores,
ainda no exercício de 2014.
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