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ATA 5a. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

 

Em 29 de agosto de 2016, na sede da Casa Flor de Paquetá, à Rua Alambari Luz, 

725, Ilha de Paquetá, Centro, Rio de Janeiro, reuniram-se, às 15:00 h, para sua 

5a. assembleia geral ordinária, os seguintes associados:  Manoel Marcondes 

Machado Neto, Marcelo Luiz Ficher, Luis Monteiro, Cris Alecrim e Marcia Cáceres. 

Cumprindo as disposições estatutárias, o diretor-presidente Manoel Marcondes 

Machado Neto, presidiu e secretariou a AGO, abrindo imediatamente os trabalhos 

para deliberação da seguinte  

PAUTA: 

 

1. Relatório de atividades do período. 

- Melhores Monografias – nova seção do portal OCI foi lançada em 10/08 último 

com a curadoria da Profa. Dra. Andréa Duque. 

- Parceria com o jornal ‘Toda Palavra’ já publicou o primeiro de quatro cadernos 

em que o OCI participa fazendo análise crítica das campanhas à prefeitura de 

Niterói.  

2. Situação contábil-financeira. 

- Permanece inalterada a situação causada pelo abandono do escritório de 

Contabilidade que colaborou desde a criação da SEOCI. O novo escritório de 

Contabilidade ainda não iniciou seu trabalho. A ‘assinatura eletrônica’ do OCI já foi 

obtida e entregue à ‘Marcon Contabilidade’.  

3. Novas parcerias – já estabelecidas e em negociação. 

- Foram enviadas cartas-proposta à UNITAU e cinco instituições do Sul do país.  

- Parceria com a editora Nitpress (do ‘Toda Palavra’) e com o Conrerp2 

sacramentadas.  

4. Status do Índice de Transparência / Manual de Auditoria do Fluxo da 

Comunicação. 

- O Manual de AFC está sendo redigido em conjunto por Manoel Marcondes Neto e 

Renato Möller. Cerca de 40% do trabalho está pronto. 
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5. Selo de Boas Práticas / Certificação – estado atual do Manual de Acreditação / 

caso Coletivo Umbrella. 

- O Coletivo Umbrella, por constituir-se de empresas que adotam a visão de 4 Rs 

das RP Plenas, é a primeira iniciativa acreditada pelo OCI. 

6. Crowdfunding O.C.I. (para mobilização de recursos via Kickante). 

- Foram feitas duas doações via Kickante e até esta data não foram acusados tais 

recebimentos. Marcelo Ficher ficou de verificar o ocorrido. 

7. Implementação do programa “Melhores Monografias”. 

- Em andamento. Foi decidido que as monografias serão postadas semanalmente, 

uma por uma, às quintas-feiras. Dispomos de 12 monografias já previstas. 

8. Proposta de admissão de associados beneméritos. 

- Manoel Marcondes Neto propôs à AGO que fossem aceitos os nomes de Nelly de 

Camargo (primeira juíza do 5R INDEX) e de Renato Möller (co-redator do Manual 

de AFC) como beneméritos. Aprovado por unanimidade. 

9. Assuntos Gerais 

- Cris Alecrim fez ponderações sobre uma iniciativa necessária para aumento do 

número de associados: a obtenção de ‘mailing lists’ junto aos parceiros do OCI. 

Aprovado. Ela mesma dispôs-se a colaborar neste trabalho. 

- Luis Monteiro propôs a criação de um ‘folder’ digital e dispôs-se a colaborar em 

sua produção Aprovado. 

- Manoel Marcondes Neto propôs-se a produzir um trailer do documentário ‘1 

jornalista 10 errepês 100 anos’ que auxilie na sua saída em troca de doações. 

Todos foram de acordo. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 16:30 horas foi encerrada a assembleia.  

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2016. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               
diretor-presidente 
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