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REALIZADA NO DIA 1o. DE JUNHO DE 2022 
 
No dia primeiro de junho do ano de dois mil e vinte e dois, devidamente 
convocados, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na sede da 
Casa Flor de Paquetá, às onze horas e trinta minutos em segunda e última 
convocação, os seguintes associados: Manoel Marcondes Machado Neto, 
diretor-presidente; Marcelo Luiz Ficher, diretor executivo; Solange Vilella, 
diretora adjunta; e Nelly de Camargo, benemérita. O diretor-presidente 
declarou instalada a AGO, solicitou aos presentes autorização para presidir e 
secretariar os trabalhos, o que foi, por unanimidade, aprovado. Abertos os 
trabalhos, passou-se a discutir a pauta única constante dos seguintes itens: 
1) Relato das atividades no período; 2) Estado dos projetos em andamento; 
3) Assuntos gerais. Item 1) O diretor-presidente relatou a entrada de mais 
conteudistas no portal O.C.I., o qual, hoje, conta com 73 colunistas e 117 
articulistas ativos, e 150 inativos – num total de 340 colaboradores. Relatou 
ainda que no próximo dia 02 de junho estará concluída a versão impressa do 
‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’, editado pela 
iVentura – editora do Prof. Luis Bittencourt, e que entre junho e julho próximos 
estará ministrando curso AFCO-40 para a associada Ana Negreiros (de 
Palmas, TO), interessada que está em tornar-se uma auditora credenciada 
pelo O.C.I.; Item 2) 50% dos nossos projetos foram já concluídos. Em 
andamento: Projeto 3 - Dia da Satisfação Pública (considerado permanente, 
já foi apresentado a três prefeituras – Niterói, Petrópolis e Caxias do Sul –, 
mas ainda não implementado); Projeto 4 - Seja amigo do O.C.I. (considerado 
permanente); Projeto 7 - Melhores Monografias (considerado permamente); 
Projeto 8 - E.C.I. - Estágios (considerado permanente, no momento sem 
estagiários – é preciso fomentar as parcerias com IES); Projeto 9 - 
Internacionalização (considerado permanente, a cargo do benemérito 
Ronaldo J. Rotter); Projeto 14 - Jornadas O.C.I. (considerado permanente – 
com previsão para retomada em 2023 – Marcelo Ficher sugeriu que, além das 
jornadas, fosse pensado um evento aberto, mais abrangente – o que foi 
aceito); Projeto 18 - OCETG (considerado permanente – foi encerrada a 4a. 
temporada do programa ‘Gestão.com’ junto à Rádio UERJ); Projeto 19 - 
Roberto Porto Simões (considerado permanente); Projeto 20 - Vera 



 

 

 

Giangrande (considerado permanente); Projeto 23 - Novo paradigma RP (a 
previsão de emissão de documento para dezembro último não se cumpriu – 
o projeto permanece em aberto, sem data prevista para conclusão – a Profa. 
Nelly de Camargo e o coordenador do projeto, Marcelo Ficher, debateram a 
ideia central do mesmo, “RP: carreira de Estado”); Projeto 24 - Presença da 
mulher na C. I. (baixa taxa de resposta – a coordenadora Letícia Araújo, de 
Juiz de Fora, MG, está avaliando se retira o projeto inconcluso, a exemplo do 
que fez Flávia Mendes com o seu projeto – 26 – de Mapeamento da C. I. no 
Brasil); Projeto 25 - Diálogos da Saúde (o projeto, de propositura da associada 
Ana Negreiros, não teve progressos no período); Projeto 27 - LISTO (ainda 
em propositura junto a IES – recentemente foram recontatadas a 
Universidade de Sorocaba e a Universidade de Caxias do Sul, sem feedback); 
Projeto 28 - NEC (na presença da nossa homenageada, Profa. Nelly de 
Camargo, foi ratificada a intenção de iniciar-se o projeto pela publicação de 
sua tese de doutoramento); Projeto 29 - LELG (a ausência do homenageado 
não permitiu que se avançasse na discussão deste projeto); Projeto 30 - nova 
Newsletter do O.C.I., a cargo de Solange Vilella, entra em operação – com o 
apoio técnico de Renato Roncatto, da Mix App Soluções Interativas – nesta 
data, enviada para a nossa mailing list, respeitada a LGPD. A ideia geral é 
produzir um convite ao engajamento de colaboradores aos projetos em 
andamento. Item 3) Assuntos Gerais: não houve. O diretor-presidente 
agradeceu mais uma vez o comprometimento de todos os presentes no 
fortalecimento do O.C.I. O diretor executivo manifestou-se bem 
impressionado com o aumento do número de colaboradores, passando a 
publicação de conteúdos inicialmente planejada para duas vezes por semana 
a conteúdos novos diariamente. Como nada mais houvesse a ser tratado, o 
diretor-presidente encerrou os trabalhos da AGO às treze horas e 30 minutos 
e redigiu a presente ata que, lida, foi aprovada por unanimidade.  
 
Rio de Janeiro, 1o. de junho de 2022. 
 
 
 
Manoel Marcondes Machado Neto 


