SOCIEDADE EDUCATIVA OBSERVATÓRIO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
ATA DA 13a. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA ONLINE NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022

No décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, convocados formalmente em 05
de fevereiro de 2022, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), às 13:00 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 as associadas Renata Ferreira e Solange Vilella. O diretor-presidente declarou
instalada a AGE, 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 análise de
pedido do associado benemérito Luiz Estevam Lopes Gonçalves no sentido de não mais figurar como
Diretor de Pesquisa do O.C.I., sem prejuízo de sua participação, como associado, das demais atividades
da entidade. O pedido foi aceito por unanimidade, respeitando a vontade do mesmo, fazendo a
assembleia, também unanimemente, registro do mais elevado reconhecimento pela colaboração do
nosso mais antigo associado benemérito – presente ao lado dos fundadores em período anterior à
criação do O.C.I. –, o qual suportou, inclusive, com doações financeiras. ASSUNTOS GERAIS: O diretorpresidente propôs a criação de três novos projetos: um laboratório em homenagem a Luiz Estevam
Lopes Gonçalves; um núcleo em homenagem à nossa associada benemérita Nelly de Camargo; e um
laboratório-suporte à implementação do Índice de Transparência Ativa 5R-INDEX. As proposições foram
aceitas e os projetos serão oportunamente publicados no portal O.C.I. O diretor-presidente agradeceu a
todos pela presença, em especial a Solange Vilella pela cessão do espaço Zoom de seu projeto ‘Conexão
Melhor Idade’. Nada mais havendo a tratar, o diretor-presidente declarou encerrada a AGE e foi lavrada a
presente ata, lida e assinada pelos presentes.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.
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