ATA 6a. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Em 08 de março de 2017, na sala 03, bloco E, 9o. andar do campus Maracanã da
UERJ, à Rua São Francisco Xavier, 524, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 14:00
horas, para sua 6a. assembleia geral ordinária, os seguintes associados: Manoel
Marcondes Machado Neto, Marcelo Luiz Ficher, Marcia Cáceres e Renato Möller.
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.

Relato de atividades do período semestral

A atividade de atualização do portal continua mantendo a frequência semanal de pelo
menos duas entradas novas.
O Prof. Eduardo Pessôa entregou a 12a. edição – revista e ampliada – de seu livro
‘Introdução ao Direito na Comunicação’. Ficou decidido que esta edição só será
lançada após o esgotamento da edição anterior.
Foi criado um Grupo de Pesquisa (UERJ, junto ao CNPq) intitulado ‘Governança e
Comunicação: construção de um método para auditoria de imagem institucional e
aferição de índice de transparência organizacional’ contando com Manoel Marcondes
Machado Neto, Marcelo Ficher, Renato Möller, Mário Marcondes Machado e Luciana
Braga dos Santos. Tal GP busca acrescentar no que tange a viés acadêmico à
construção do Índice de Transparência ‘5R INDEX’.
Marcelo Ficher recebeu de Marcia Cáceres o ‘mailing’ de IES e fará nova rodada de
contatos institucionais visando aproximação dessas com o O.C.I.
Há a ideia – já tratada junto ao pessoal do Toda Palavra – de promover a ideia do ‘Dia
de Satisfações ao Público’ junto a um pequeno município do estado do Rio de Janeiro.
Uma reunião em breve deverá sacramentar a iniciativa.
Carlos Müller iniciou um trabalho voluntário como coordenador no estado do Rio
Grande do Sul.
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 ‘Marcon
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Contabilidade’ já iniciou seu trabalho, mas Marcelo Ficher fará sondagem com o
escritório de contabilidade que atende o CR-Bio e Marcondes Neto relatou que Luciana
Braga dos Santos, a princípio, poderá assumir a contabilidade do O.C.I. ‘por dentro’ da
ONG, ou seja, sem ônus
3.

Eleição para quadriênio 2017-2018-2019-2020

Foi informado que na próxima assembleia ordinária estará sendo realizado o pleito
eleitoral para o próximo quadriênio.
4.

Parcerias – já estabelecidas e em negociação

Há várias cartas-propostas ainda não respondidas. A mais recente foi encaminhada à
Universidade Caxias do Sul por Carlos Müller. Os últimos parceiros a ressaltar foram a
SRP (Sociedade pela Responsabilidade Pública) e o jornal Toda Palavra (Editora
Nitpress).
5.
Status do projeto Índice de Transparência / Manual de Auditoria do
Fluxo da Comunicação
Marcelo Ficher incorporou-se ao projeto de redação do Livro-Manual de Auditoria
Funcional da Comunicação, juntando-se a Marcondes Neto e Renato Möller. Cerca de
80% do projeto estão concluídos.
Marcondes Neto relatou seu périplo junto a organizações de grande porte – para as
quais propôs parceria com o O.C.I. no sentido do lançamento do ‘5R INDEX’ aliado à
Auditoria Funcional da Comunicação (AFC). Há contatos ainda sem resposta e sua
proposta é de que se espere ‘feedback’ desses contatos até 31 de março, depois do
quê, tornar-se-ia, o projeto, em uma iniciativa autônoma sua, talvez em parceria com
uma editora.
6.
Captação de recursos, incluindo iniciativa de ‘crowdfunding’ no
Kickante
Recebemos apenas uma doação de Alexandre Coimbra e nada houve de retorno em
relação ao projeto junto à plataforma Kickante. Terá que ser revista esta estratégia.
7.
Ação visando distribuição do livro ‘Introdução ao Direito na
Comunicação’, de Eduardo Pessôa, e do DVD ‘1 jornalista 10 errepês 100
anos...’, de Manoel Marcondes M. Neto
Marcondes Neto concluiu – por sua conta pessoal – a produção de um ‘trailer’ do seu
documentário ‘1 jornalista 10 errepês 100 anos’. Tal ferramenta de divulgação pode
tornar-se um vetor de obtenção de doações.
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Havia uma ideia, surgida numa das reuniões de trabalho do período, de se distribuir
livros e DVDs às IES com cursos de RP. Mas, tendo em vista, os altos custos do envio
de livros, por ora, fica suspensa esta tática. Nos contatos com IES, Marcelo Ficher
proporá visitas de integrantes do O.C.I. Aí, quando dessas visitas, faríamos a doação
de livros e DVDs.
8.

Proposta de admissão de diretor e associados beneméritos;

Marcondes Neto trouxe a proposta de alçar o associado benemérito Renato Möller à
função (‘pro bono’) de diretor de pesquisa. Aprovado.
Marcondes Neto trouxe a proposta de alçar Lucia Helena de Lima, que
voluntariamente prestou serviços advocatícios na fundação do O.C.I. à condição de
associada benemérita. Aprovado.
9. Assuntos gerais.
- Renato Möller propôs a criação de uma publicação acadêmica – utilizando a parceria
já existente da UERJ com o O.C.I. – em torno do tema da transparência.
- Renato Möller e Marcelo Ficher propuseram a criação de uma projeto para tentar
auferir verbas de fomento para o O.C.I. (via CNPq ou Faperj).
Assuntos gerais tratados na última assembleia não geraram ações. Lembramos os
mesmos, que continuam ‘em aberto’:
- 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.
Nada mais havendo a ser tratado, às 17:30 horas foi encerrada a assembleia.
Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Manoel Marcondes Machado Neto
diretor-presidente
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