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ATA 2a. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 

Em 20 de novembro de 2013, na sede da entidade, à Rua República do Líbano, 
61, sala 809, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, em primeira convocação, 
às 10:00 horas, para sua 2a. assembleia geral extraordinária, cumprindo as 

disposições estatutárias, os seguintes membros votantes do OCI, cujas 
assinaturas constam da lista dos presentes (anexa): o diretor-presidente 

Manoel Marcondes Machado Neto, o diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, a 
diretora adjunta Lúcia Maria Duarte Alvarenga e, também, a presidente do 
Conselho Fiscal Pollyana Escalante. A assembleia, presidida por Marcelo Luiz 

Ficher e secretariada por Manoel Marcondes Machado Neto, discutiu e deliberou 
sobre a seguinte  

 

                                                        PAUTA: 

 

ITEM 1) Informe sobre a situação formal do OCI e a conseqüente demanda de 
providências, tais como abertura de conta-corrente bancária; 

DISCUSSÃO: O diretor executivo informou sobre a expedição, em 11 de 
novembro de 2013, pela Receita Federal do Brasil, do cadastro nacional de 

pessoas jurídicas (CNPJ) da Sociedade Educativa Observatório da Comunicação 
Institucional, sob o número 19.241.448/0001-25. Comunicou que, cumprido 

este requisito, um próximo passo a ser dado é a abertura de conta-corrente em 
estabelecimento bancário no Centro do Rio de Janeiro.   

DELIBERAÇÃO: Foi aprovada por unanimidade a abertura de conta-corrente 

bancária em agência do Banco Itaú S. A. situada à Rua Senador Dantas, no 
Centro do Rio de Janeiro. De acordo com as disposições estatutárias, os 
cheques terão sempre duas assinaturas; a do diretor executivo e a do diretor 

financeiro.  

ITEM 2) Informe sobre primeira visita de prospecção a São Paulo; 

DISCUSSÃO: O diretor-presidente fez um relato de sua recente viagem de 
prospecção a São Paulo. Foram feitos contatos preliminares com entidades 

como ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), Max Press e 
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Mega Brasil. Uma nova ida a São Paulo deverá dar continuidade aos contatos 

com as entidades que, todas, revelaram interesse em parceria com o OCI. 

DELIBERAÇÃO: Foi aprovada por unanimidade uma próxima viagem de diretor 
do OCI a São Paulo, para a continuidade de tais contatos e abertura de novos.    

ITEM 3) Análise e deliberação de propostas da Diretoria advindas de sua 

primeira reunião ordinária de trabalho; 

DISCUSSÃO: Foi apresentado o resultado da primeira reunião de trabalho, 
realizada a 12 de novembro de 2013. Foram propostos 10 (dez) 

projetos/programas de trabalho para implementação, à medida das 
possibilidades, no triênio (2013, 2014, 2015). Discutiu-se o teor de cada uma 
das propostas, sua pertinência e potencialidade no cumprimento dos objetivos 

do OCI. O diretor-presidente propôs o nome de Elaine Lina de Oliveira, 
relações-públicas, para representante – pro bono –, sem ônus, do OCI em São 

Paulo. Argumentou tratar-se de pessoa idônea, alinhada com a propositura do 
OCI, e interessada em colaborar – o que demonstrou mediando o contato com a 
Mega Brasil. O diretor executivo apresentou proposta de convidar Luiz Fabiano 

Nericke para integrar o Conselho Fiscal, possivelmente para presidi-lo, 
liberando, assim, sua atual presidente, Pollyana Escalante, para assumir uma 

diretoria adjunta no OCI e atuar executivamente nos seus projetos/programas 
aprovados. Informou, ainda, de convite feito a Juliana Aoki, relações-públicas, 

para trabalhar voluntariamente, sem ônus para o OCI, em projetos/programas 
aprovados. O diretor-presidente sugeriu, ainda, que Alexandre Coimbra seja 
convidado – como gestor de projetos – para atuar junto ao projeto “2014- Cem 

Anos de Relações Públicas no Brasil”. 

DELIBERAÇÃO: Foi aprovado por unanimidade o nome de Elaine Lina de Oliveira 
– pro bono – para representar o OCI em São Paulo, na qualidade de 

coordenadora executiva. Foi aprovado o nome de Luiz Fabiano Nericke para o 
Conselho Fiscal. Foi aprovada a possível eleição de Pollyana Escalante para 
diretoria adjunta na hipótese de Luiz Fabiano Nericke aceitar a sua nomeação 

como presidente do Conselho Fiscal. E foi aprovado o convite a Alexandre 
Coimbra para atuar como gestor de projetos – pro bono – do OCI.    

ITEM 4) Aprovação do Plano Plurianual de Atividades; 

DISCUSSÃO: Foram apresentados em detalhe (vide anexo) e submetidos os 

seguintes projetos/programas para o triênio 2013, 2014, 2015: 

1. Pesquisa, redação, edição e lançamento de livro comemorativo dos 100 

anos de Relações Públicas no Brasil (em 2014) – já solicitado, pela 
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Conceito Comunicação Integrada, certificado de incentivo fiscal federal 

(Lei Rouanet); 

2. Pesquisa sobre a recepção do discurso dos partidos políticos brasileiros – 

realizada pelo OCI com possível parceria de Instituição de Ensino 

Superior (IES), sem patrocínio externo; 

3. Co-edição (com a Lexikon) de Dicionário Eletrônico de Relações Públicas 

e Comunicação Institucional; 

4. Clube de Leitores; 

5. Carta dos Leitores; 

6. Acompanhamento de Casos; 

7. Vade Mecum On Line  

8. Central de Releases; 

9. Relatório e Pareceres; 

10. Congresso Internacional de Comunicação Institucional. 

DELIBERAÇÃO: Foi aprovado por unanimidade o Plano Plurianual de Atividades 
para o triênio 2013, 2014, 2015, sem prejuízo do atendimento de outras 
demandas surgidas no período, desde que aprovadas pela Diretoria em Reunião 

Ordinária de Trabalho. 

ITEM 5) Assuntos Gerais.  

Não houve. 

Sendo este o teor da assembleia, lavrei a presente ata, a qual foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                         
diretor-presidente 
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