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ATA 3a. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 

Em 08 de novembro de 2014, na sede da FACHA, à Rua Muniz Barreto, 51, sala 

21, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 10:00 h, para sua 3a. 

assembleia extraordinária de trabalho, cumprindo as disposições estatutárias, o 

diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e secretariou, 

o diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, a diretora adjunta Lúcia Alvarenga Duarte 

e a associada Marcia Cáceres para deliberar sobre a seguinte  

 

PAUTA: 

ITEM 1 - Confirmação formal dos novos associados. Foram confirmados os nomes 

de Claudio Cotrim, Eneida Leão, Charbelly Estrella, Ana Paula Piardi, Flávia 

Clímaco, Muriel de Paula, Cristian Alves, Marcia Cáceres e Julia Furtado Gadelha 

Torres. Marcelo Ficher submeteu à assembleia que Marcia Cáceres, pelos 

relevantes serviços prestados por ocasião da pesquisa para edição do livro “100 

Anos de Relações Públicas no Brasil”, fosse alçada à condição de associada. 

Aprovado por unanimidade. 

ITEM 2 - Estado atual dos projetos aprovados pela última assembleia. Marcondes 

Neto apresentou o resultado (infográfico) da Leitura Informal sobre o Discurso 

Institucional dos Partidos Políticos Brasileiros, primeira pesquisa do OCI, noticiado 

pela Rádio Gaúcha (24/09), Portal G1 (25/09) e Globo News (26/09). Marcelo 

Ficher e Marcondes Neto deram informe sobre últimos retoques da edição do livro 

“100 Anos de Relações Públicas no Brasil”, a ser lançado no dia 2 de dezembro no 

Rio de Janeiro (FACHA), em São Paulo (Prêmio POP) e Rio Grande do Sul (UNISC). 

A tiragem de 300 exemplares deve-se às vendas antecipadas obtidas via Portal, 

somadas às unidades adquiridas pelo Conrerp1 a partir de doações – para 

distribuição em 2 de dezembro, no evento FACHA. 

ITEM 3 - Revisão do PPA (Plano Pluri-Anual de Atividades). Ficam mantidos os 

projetos anteriormente aprovados para o triênio 2013-2014-2015.  

ITEM 4 - Prestação de contas e estado atual da situação financeira-contábil. 

Marcondes Neto, que acumula a função de diretor financeiro, fez uma exposição 

das receitas e despesas do período. 
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RESUMO (valores expressos em reais) 

- Saldo em conta bancária Itaú nesta data:                                               432,86 

- Saldo liberado Pag Seguro nesta data:                                                3.065,23 

- Saldo bloqueado Pag Seguro nesta data:                                              682,08 

- Compra (fora do Portal), por Luiz E. L. Gonçalves                                1.152,00    

- Valor referente a associados (8 X 180,00)                                        – 1.440,00  

- Valor a ser repassado - Conceito Editorial (de 4.000,00)                    – 3.892,17   

- Saldo                                                                                                  0,00 

ITEM 5 - Parcerias estabelecidas e em análise. Estabelecidas: ABRP-SP, Abracom, 

Mega Brasil, FACHA e UERJ. Em análise: Anhembi-Morumbi, Metrocamp e UNISC. 

ITEM 6 - Novos projetos - Marcondes Neto submeteu à assembleia a aprovação de 

dois novos projetos: (Proposta 1) Uma “campanha do milhão” (designação 

interna), voltada a captação de recursos da ordem de 1 milhão de reais com vistas 

à total independência e autonomia do OCI. O aporte – na forma de “endowment” 

– seria inteiramente aplicado e gravado (não podendo ser utilizado o valor 

principal), com gastos apenas dos resultados de aplicação financeira do montante 

na manutenção do OCI e seus projetos, e abrindo a possibilidade – a ser decidida 

oportunamente – de transformação societária da presente SEOCI para uma 

Fundação. Aprovado por unanimidade. (Proposta 2) Publicação da 11ª. Edição do 

livro “Introdução ao Direito na Comunicação”, de Eduardo Pessôa, professor da 

FACHA que procurou o OCI por indicação de Marcia Alonso e ofereceu a edição, 

que anteriormente era patrocinada anualmente pelo Prof. Helio Alonso, ao OCI. 

Aprovado por unanimidade. Aproveitando o ensejo, Marcelo Ficher propôs que 

fossem criadas virtualmente duas “marcas”: OCI Educação, a seu cargo; e OCI 

Publicações, a cargo de Marcondes Neto. Aprovado por unanimidade.  

ITEM 7 - Assuntos Gerais. Não havendo, às 13:00 h, foi encerrada a assembleia.  

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2014. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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