
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO INSTITUTO OPS 

  

Data: 30 de janeiro de 2021 

Hora: 18h horário de Brasília-DF 

Convocados antecipadamente por meio eletrônico, os seguintes integrantes do Instituto 
OPS participaram da reunião ordinária de 2021: 

Alex Kiredjian 

Allyson Antônio Duarte Batista 

João Bosco Porfírio 

Lúcio Duarte Batista 

Vanderlei Denir Schmitz 

Danilo Favoratti não pode participar. 

  

A reunião começou no horário marcado e de forma remota, pelo aplicativo Google Meet, 
como havia sido acordado. 

Lúcio D. Batista, diretor-presidente do instituto, iniciou a reunião compartilhando a tela 
de seu computador onde foi possível verificar os balancetes mensais da entidade, do 
ano de 2020. As contas foram aprovadas por unanimidade. 

Na última reunião ordinária, ocorrida em 15 de fevereiro de 2020, Lúcio ficou 
encarregado de apresentar na reunião ordinária seguinte, o orçamento anual. Contudo, 
sem fundos financeiros suficientes recebidos ao longo do ano, o referido orçamento não 
pode ser elaborado por falta de previsibilidade financeira. 

Passou-se, então, para demais assuntos e João Bosco sugeriu a Lúcio que tentasse 
uma negociação com a Caixa Econômica Federal para tentar isentar o instituto da 
cobrança mensal de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) referente à manutenção da conta, 
tendo a sugestão sido acatada por Lúcio que se comprometeu negociar com a gerência 
daquela instituição bancária. 

Alex sugeriu abrir conta em banco digital, onde não há cobrança de tal taxa. Lúcio 
explicou que tentou por vezes abrir conta no Banco Inter, mas aquela instituição 
bancária não admite, ainda, contas para entidades sem fins lucrativos. Explicou também 
que o Nubank, entidade similar, está abrindo contas a pessoas jurídicas mediante 
cadastramento em uma fila de espera, o que já foi realizado por Lúcio. 

Lúcio falou da necessidade de o Instituto OPS marcar presença mais fortemente nas 
redes sociais e explicou que a entidade possui contas apenas no Facebook, e que 
publicações no Instagram, Twitter e Linkedin são feitas em suas contas pessoais. Disse 
que tinha dúvidas sobre manter a atual estrutura ou se o ideal seria criar contas próprias 
para o Instituto OPS nessas redes sociais. Vanderlei disse que o melhor seria ter contas 
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exclusivas do Instituto OPS nas redes sociais Instagram, Twitter e Linkedin, o que foi 
prontamente acatado por Lúcio que se comprometeu a fazê-las. 

Allyson A. D. Batista falou da necessidade de alteração do estatuto da entidade, vez 
que há incorreções em seu Art. 33, item I, que versa sobre o período para a elaboração 
do orçamento anual. Decidiu-se que as alterações necessárias serão feitas durante o 
decorrer deste ano de 2021. 

Sem mais nada a decidir, a reunião foi encerrada às 19h15. 

Pelo fato da distância entre os participantes, a presente ATA é assinada digitalmente. 

  

Brasília, 30 de janeiro de 2021. 
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