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ATA 8a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Em 24 de abril de 2018, nas dependências da Casa Flor, à Rua Alambari Luz, 725, 

Ilha de Paquetá, Centro, Rio de Janeiro, reuniram-se, às 10:00 horas, para sua 8a. 

assembleia geral ordinária, os seguintes associados:  Manoel Marcondes Machado 

Neto, Marcelo Luiz Ficher, Marcia Cáceres e Leilane Goytacazes. Cumprindo as 

disposições estatutárias, o diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, 

presidiu e secretariou a AGO, invertendo a ordem dos itens e abrindo 

imediatamente os trabalhos para deliberação da seguinte  

PAUTA: 

1. Destituição e exoneração – a pedido – da associada fundadora 

Pollyana Escalante, e sua substituição no quadro societário 

Foi lido o Termo de Renúncia apresentado por Pollyana Escalante, a qual solicita 

sua remissão definitiva do quadro associativo da ONG em virtude de, tendo sido 

aprovada em concurso público da FAB, esta instituição pública impedir que um seu 

membro concursado se mantenha em quadro societário de qualquer outra 

personalidade jurídica, mesmo no Terceiro Setor. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Os membros remanescentes desejam sucesso a Pollyana Escalante em sua nova 

carreira, sendo gratos por sua decisiva participação à época da criação deste OCI, 

em 11/11/2013. Ato contínuo, Marcondes Neto propôs que Marcia Cáceres assuma 

a presidência do Conselho Fiscal – em substituição a Pollyana Escalante, e que 

Leilane Goytacazes seja nomeada Diretora Adjunta – em substituição a Marcia 

Cáceres, que desempenhava esta função. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

2. Relato de atividades do período semestral 

A atividade de atualização do portal continua mantendo a frequência de pelo menos 

duas postagens novas por semana. 

Ratificada a adoção de uma quinta causa à ação da ONG: ‘Educomunicação para a 

cidadania’. Fruto de decisão havida em reunião de trabalho de março último, a nova 

causa será desenvolvida em coluna própria por associado ou colaborador a ser 

identificado em breve. Isto é especialmente importante porque temos, entre nós, 

uma das fundadoras da área; a associada benemérita Dra. Nelly de Camargo – uma 

das fundadoras da ECA e professora emérita da USP. 
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Ratificadas as associações ao OCI, havidas no último período entre assembleias: 

Leilane Goytacazes e Maria Inez Gatelli Périco, beneméritas; Eliane Andrade de 

Oliveira e Renato Amorim, contribuintes; Innovazione Marketing e Comunicação 

Estratégica e RPA Networking & Business – empresas-parceiras associadas, as 

quais se somam à Conceito Comunicação Integrada e Mediterrânea Propaganda e 

Marketing Integrado na aplicação da ‘Auditoria Funcional da Comunicação’. 

Marcelo Ficher assumirá nova rodada de contatos institucionais visando 

aproximação de I.E.S. com o OCI. A ideia, agora, é a doação de exemplares dos 

livros editados pelo OCI às I.E.S. como um meio para provocar e promover o 

estabelecimento de vínculo institucional.     

3. Situação contábil-financeira 

O novo escritório ‘Marcon Contabilidade’ já iniciou seu trabalho e deverá, em breve, 

apresentar as DCTFs dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Luciana Braga 

dos Santos, contadora, deverá assumir – voluntariamente – a Diretoria Financeira 

do O.C.I. em data a ser fixada. 

4. Parcerias – já estabelecidas e em negociação 

Foi sacramentada a parceria com o Centro Universitário FIAM-FAAM, de São Paulo. 

Há a possibilidade de participarmos de algum modo já na Semana de Comunicação 

da I.E.S. deste ano. Há duas novas cartas-propostas ainda não respondidas: 

Unisinos e Universidade Federal de Santa Maria – campus Frederico Westphalen). 

5. Status do projeto Índice de Transparência Ativa / Auditoria do Fluxo 

da Comunicação 

Marcondes Neto relatou que o ‘Índice de Transparência Ativa 5R INDEX’ aliado à 

Auditoria Funcional da Comunicação (AFC) será lançado (dia 16 de maio próximo) 

oficialmente no 21o. Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e 

Estratégias Corporativas – este ano sob a temática ‘A comunicação, os negócios, e 

as grandes causas sociais’, a realizar-se no Centro de Convenções Rebouças nos 

dias 16 e 17 de maio. Haverá, ainda, uma colaboração de membros do OCI no 

evento (na cobertura do mesmo), a saber, de Juliana Vilas (âncora do Boletim OCI 

na Rádio Mega Brasil Online), de Laryssa Avila (estagiária da FAPCOM no OCI) e de 

Leilane Goytacazes – isto em permuta ao anúncio de uma página que o OCI terá na 

edição 2018 do Anuário da Comunicação Corporativa, a ser também lançado no 

evento. 
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6. Ação – junto à MEGA BRASIL e à FIAM-FAAM – visando distribuição 

do livro ‘Introdução ao Direito na Comunicação’, de Eduardo Pessôa, e do 

DVD ‘1 jornalista 10 errepês 100 anos...’ 

Esta ação será objeto de negociação direta, em São Paulo, a 9 de maio, junto à 

FIAM-FAAM, e 16 de maio, junto à Mega Brasil. 

7. Assuntos gerais. 

- Marcondes Neto comunica ter recebido convite do CTE-UERJ para a criação de um 

novo programa na Rádio UERJ voltado aos temas ‘transparência’ e ‘governança’. Se 

a iniciativa vingar, solicita a colaboração de todos para a produção de conteúdo e 

participação ‘no ar’. 

- Marcelo Ficher propôs a criação de um evento para arrecadação de fundos para o 

OCI – oportunidade também para escoamento da nossa produção editorial e 

captação de novos associados. Ofereceu as dependências da Casa Flor para tal e 

sugere a data de 15 de setembro (um sábado) para a sua realização. APROVADO 

POR UNANIMIDADE. 

- Leilane Goytacazes sugeriu uma melhor exploração do ‘case’ Sindigás – o que a 

ajudaria em seus esforços de divulgação do 5R INDEX. Marcelo Ficher assumiu a 

elaboração do mesmo e recebeu de Marcondes Neto a sugestão de que conduzisse 

uma entrevista com o dirigente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello, responsável 

pela adoção das boas práticas de governança que resultaram em uma nota 

excelente na aplicação da AFC, e certificada como ‘Organização Transparente’. 

- Marcondes Neto pediu a palavra para propor à assembleia que Taís Mendes, 

jornalista, fosse considerada (e imediatamente entronizada) associada benemérita 

no OCI – pelos préstimos profissionais e apoio incondicional dado às nossas causas 

desde a criação da ONG. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 13:00 horas foi encerrada a assembleia.  

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               
diretor-presidente 
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