
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 

SOCIEDADE EDUCATIVA OBSERVATÓRIO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Às dez horas do dia 06 do mês de setembro do ano de 2013, na Rua República do Líbano, 61, 

sala 809 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.061-030, Centro - RJ, reuniram-se em 

Assembleia Geral os abaixo assinados, com a finalidade de fundar uma associação para fins 

culturais e educacionais que se denominará SOCIEDADE EDUCATIVA OBSERVATÓRIO DA 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. Iniciada a reunião, foi escolhido para presidi-la o Sr. 

MANOEL MARCONDES MACHADO NETO, brasileiro, casado, relações-públicas, CPF/MF nº. 

505.932.507-53, Identidade nº. 10.363.355-8 do SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Lineu 

de Paula Machado nº 826, apto. 804, Rio de Janeiro-RJ. Para secretariá-lo foi indicado o Sr. 

MARCELO LUIZ FICHER, brasileiro, casado, relações-públicas, CPF/MF nº. 000.832.557-02, 

identidade nº. 05.476.136-6 Detran/RJ, residente e domiciliado na Rua da Glória nº 268, apto. 

1206, Rio de Janeiro-RJ. Logo a seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que 

procedesse à leitura do projeto de estatuto, com todos os seus artigos. Concluída a leitura, foi 

o mesmo submetido à discussão e posterior votação. Ouvidos os presentes, o estatuto foi 

aprovado por unanimidade. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, e após sugestão de 

nomes para comporem os órgãos diretivos, procedeu-se à eleição e posse da diretoria e do 

conselho fiscal, que terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo reelegerem-se por iguais 

períodos, ficando assim constituídos: Diretor Presidente: MANOEL MARCONDES MACHADO 

NETO, acima qualificado, que acumulará também a função de Diretor Financeiro, Diretor 

Administrativo: MARCELO LUIZ FICHER, acima qualificado, Diretor Adjunto: LUCIA MARIA 

ALVARENGA DUARTE, brasileira, viúva, relações-públicas, CPF/MF nº. 553.275.917-00, 

identidade nº. 030761274 IFP/RJ, residente e domiciliada na Rua João P. Lima nº. 147, 

Teresópolis-RJ. Para presidente do Conselho Fiscal foi eleita a Sra. POLLYANA RODRIGUES 

PESSOA ESCALANTE, brasileira, relações-públicas, CPF/MF nº. 020.835.133-71, identidade 

nº. 018.513.802.001-2, SSP/MA, residente e domiciliada na Rua Marques de Olinda nº. 10, 

apto. 907, Rio de Janeiro-RJ. Os suplentes deverão ser definidos futuramente.  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião e foi lavrada a 

presente ata, sendo lida e assinada por todos os presentes, que são considerados fundadores. 

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2013. 
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