SOCIEDADE EDUCATIVA OBSERVATÓRIO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
ATA DA 12a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA ONLINE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021
No décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, devidamente
convocados duas semanas antes, regimentalmente, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária, AGO, às 18:30 horas em primeira convocação por meio de teleconferência,
os associados, conforme confirmação de resposta à chamada e constatação visual;
Manoel Marcondes Machado Neto, diretor-presidente, Marcelo Luiz Ficher, diretor
executivo, e os associados beneméritos Luiz Estevam Lopes Gonçalves, Renata
Ferreira e Solange Vilella. O diretor-presidente declarou instalada a AGO, solicitou aos
presentes autorização para presidir e secretariar os trabalhos – o que foi, por
unanimidade, aprovado. Aberta a plenária, passou-se a tratar da pauta única relativa à
eleição da diretoria da entidade para o quadriênio 2022-2025. O presidente iniciou sua
fala agradecendo a todos pela presença, solicitou autorização para gravar a
teleconferência Zoom – o que foi autorizado por todos – e comunicou a inscrição de
uma chapa única para a diretoria, composta por Manoel Marcondes Machado Neto e
Marcelo Luiz Ficher para reeleição aos cargos de diretor-presidente e diretor executivo,
respectivamente, e para os demais cargos estatutários; Solange Vilella, para o cargo
de diretora adjunta, e Renata Ferreira, para o cargo de presidente do Conselho Fiscal.
Aberta a votação, sem abstenções, a chapa foi eleita por unanimidade. Em Assuntos
Gerais, Marcelo Luiz Ficher saudou as novas colegas na gestão que se inicia e
mencionou sua satisfação em ver o O.C.I. prosseguindo em sua trajetória e a vastidão
do acervo de colunas e artigos de um grupo de conteudistas sempre crescente. Luiz
Estevam Lopes Gonçalves fez questão de registrar seu voto de louvor aos eleitos e
propôs, a propósito da menção feita por Marcelo Luiz Ficher, que se pense na edição
de livros temáticos – seguindo a tradição editorial já aberta pelo próprio OCI – talvez
pensando-se já em maio de 2022. Sobre o tema, Manoel Marcondes Machado Neto
mencionou a manifesta intenção da colunista Ana Paula Arendt de publicar em livro o
conteúdo de suas colunas “Terra à vista” já publicadas de forma ininterrupta nos 30
meses em que colaborou com o portal. Renata Ferreira, que atua na coordenação do
OCI para o estado de São Paulo e que está envolvida em dois projetos-piloto do Índice
de Transparência Ativa, saudou a todos e agradeceu a confiança. Solange Vilella, que
atuava na coordenação do OCI para a cidade de São Paulo, também manifestou sua
satisfação em fazer parte da entidade. Manoel Marcondes Machado Neto solicitou a
aprovação de todos para um registro: que se considere no planejamento trienal do OCI
(2022-2024) a manutenção dos trabalhos relacionados a todos projetos em andamento.
Aprovado. Como nada mais houvesse a ser tratado, foram encerrados os trabalhos da
AGO virtual às 19:30 horas e eu, Manoel Marcondes Machado Neto, redigi a presente
ata que, aprovada, segue assinada por mim.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021.
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