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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO INSTITUTO OPS

Data: 15 de fevereiro de 2020
Hora: 18h horário de Brasília-DF

Convocados antecipadamente por meio eletrônico, os seguintes componentes do
Instituto OPS decidiram por se reunir aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte: Alex Kiredjian
Allyson Antônio Duarte Batista
Danilo Favoratti
João Bosco Porfírio
Lúcio Duarte Batista
Vanderlei Denir Schmitz

Devido a problemas técnicos, a reunião iniciou-se às 18h30 por meio de Skype.
Confirmadas as presenças de todos, Lúcio Duarte Batista leu o Art.17 do estatuto e
em seguida passou a abordar cada um dos onze itens do referido artigo. No primeiro
item “eleger e destituir os membros das diretorias e do Conselho Fiscal” não houve
novos pleiteantes à composição e decidiu -se por manter a atual composição.
No item “propor reformas do Estatuto, na forma do regimento interno”, os presentes
optaram, por votação unânime, manter o estatuto como está. No item “tratar dos
assuntos pautados pelo Conselho Estratégico, no caso de Assembleia Ordinária e por
pauta própria para as Assembleias Extraordinárias”, por não ter havido pauta
apresentada decidiu-se por prosseguir. No item “decidir sobre a conveniência de
alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais”, todos consideraram não
haver dados a serem votados ou discutidos. No item “aprovar o Regimento Interno”,
por ainda não ter sido elaborado, passou-se ao item seguinte: “propor a destituição do
Diretor Executivo pela maioria absoluta dos votos”, o que não foi considerado por
votação unânime. No item “aprovar a proposta de programação anual da Instituição,
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submetida pela diretoria”, Lúcio Duarte Batista falou sobre o que deseja alcançar a
partir de então, como continuar a buscar parcerias institucionais como forma de
conseguir patrocínio financeiro à instituição e em votação unânime, todos aprovaram a
programação. No item “apreciar o relatório anual da diretoria”, Lúcio Big discorreu
sobre os feitos do Instituto OPS até a presente data e em de maneira unânime, todos
apreciaram sem ressalvas. No item “discutir e homologar as contas e o balanço
aprovado pelo conselho fiscal; eleger os membros das diretorias e do conselho fiscal”,
Lúcio Big apresentou o link da página de Transparência do site do Instituto OPS e
discorreu sobre os lançamentos financeiros constantes que demonstram as entradas e
saídas mês a mês. Em votação unânime, todos aprovaram as contas. No item
“aprovar o orçamento anual”, Lúcio Duarte Batista ficou encarregado de elaborar o
orçamento e apresentá-lo em nova reunião. No item “eleger os membros da diretoria,
exceto o diretor-executivo”, Alex Kiredjian apontou uma duplicidade nos itens I e XI
deste Artigo 17 que determina nova escolha de membros da diretoria. Lúcio Duarte
Batista se prontificou a discutir com Allyson A. D. Batista sobre uma possível correção.
A reunião prosseguiu e devido ao descrito no Art. 20 “O mandato da Presidência será
de 4 anos sem limites para reeleição. Excepcionalmente, a primeira investidura para
Presidente será de 8 anos”, não houve eleição.
Pelo fato da distância entre os participantes, a presente ATA é assinada digitalmente.
A reunião se encerrou às 19h35.

Brasília, 15 de fevereiro de 2020.

