
Ata da Assembleia Geral Ordinária 2021

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, às 18h30, de

maneira remota, reuniram-se para a assembleia geral da OPEN KNOWLEDGE BRASIL

(OKBR), conforme convocação do dia 6 de agosto de 2021, os(as) associados(as):

Adriano Belisario, Alexandre Abdo, Ariane Alves, Augusto Herrmann, Bruno Morassutti,

Daniel Fireman, Edilaine Santos, Eduardo Cuducos, Eduardo Oda, Fernanda

Campagnucci, Heloisa Pait, Maria Vitória Ramos, Mário Sérgio Queiroz, Melina Risso,

Murilo Machado, Natalia Mazotte, Tiago Cardieri, Vitor Baptista; novos(as) associados(as):

George Santiago, Danielle Bello, e Giulio Carvalho; e ouvintes: Carolina Sciarotta, Daniel

Loiola, Fernanda Scovino, Juliana Trevine, Marcelo Lima Leão, Ricardo Lenard, Valessio

Brito. Justificaram sua ausência: Ariel Kogan, Bruna Santos, Caroline Burle, Christiana

Freitas, Gisele Craveiro,Isis Reis e Leonardo Oliveira.

Constatado o quórum suficiente para o início dos trabalhos, foi indicada, para

presidir a assembleia, Fernanda Campagnucci Pereira, diretora-executiva da

organização, que escolheu a mim, Murilo Bansi Machado, para secretariá-la. Com a

palavra, a Presidente solicitou que os(as) presentes se apresentassem brevemente e

expôs a proposta de pauta para a assembleia, que constava dos seguintes temas:

1. Apreciação do relatório de atividades de 2020;

2. Apreciação do balanço patrimonial e das contas;

3. Informe sobre a entrada e saída de associados(as);

4. Apresentação e discussão geral dos projetos atuais.

A assembleia teve início pelo primeiro ponto da pauta, que trata da aprovação do

relatório de atividades de 2020, documento que pode ser acessado por meio da página

de Transparência, no site oficial da OKBR. A Presidente introduziu o relatório e

apresentou os principais destaques do programa Escola de Dados. Giulio Carvalho,
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https://ok.org.br/wp-content/uploads/2021/07/relatorio-okbr-2020-vfinal.pdf
https://ok.org.br/wp-content/uploads/2021/08/balanco-patrimonial-2020-final.pdf
https://www.ok.org.br/transparencia-de-contas/


coordenador do Programa de Ciência de Dados para Inovação Cívica da OKBR,

apresentou os principais destaques desse Programa, sendo complementado por Mário

Sérgio Queiroz, ex-coordenador do Programa, que ressaltou a importância da ação em

rede para a frente de Inovação Cívica. Danielle Bello, coordenadora do Programa de

Advocacy e Pesquisa da OKBR, apresentou os principais destaques desse Programa.

Murilo Machado, gerente administrativo-financeiro da OKBR, apresentou os principais

destaques de Comunicação e do Núcleo de Gestão da OKBR, além das contas e do

balanço patrimonial, apreciados pelo Conselho Fiscal da organização com parecer

favorável para a votação por parte dos(as) associados(as). Por fim, a Presidente

submeteu o relatório de atividades, o balanço patrimonial e as contas de 2020 à

votação, e os documentos tiveram aprovação unânime, presenciada por todos.

Em seguida, a Presidente passou ao terceiro ponto da pauta, que tratou da

entrada e saída de associados(as). A Presidente apresentou os candidatos cuja

associação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo:

1. George Santiago - Membro do Observatório Social de Santo Antônio de Jesus

(BA). Assessor do Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do

Estado da Bahia. Moderador do Grupo "Dados Abertos.Br". Graduação em Direito –

Universidade Federal da Bahia (UFBA); Graduando em Ciências Contábeis – UFBA;

Curso de formação em Ciência de Dados pela Data Science Academy.

2. Caroline Burle - É responsável pelas Relações Institucionais do Centro de

Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br). Mestre em Relações Internacionais pelo San

Tiago Dantas, possui especialização em negociações pela Fundação Getúlio Vargas e é

bacharel em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado.

Pesquisa sobre governo aberto, relações internacionais e política externa, com

experiência na atuação de governos subnacionais, na área de Web, dados abertos e

governança da Internet.

3. Danielle Bello - Coordenadora de Advocacy e Pesquisa da OKBR. Especialista

em Gestão Pública pelo Insper e bacharela em Políticas Públicas e em Ciências e

Humanidades pela UFABC. Tem experiência no terceiro setor e no governo, com gestão

de projetos, operações e políticas públicas nas áreas de governo aberto, transparência,

inovação na gestão pública, colaboração governo-sociedade, educação, inclusão de

pessoas com deficiência e produção de materiais didáticos.
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4. Giulio Carvalho - Coordenador de Inovação Cívica da OKBR. Trabalha há 4

anos com raspagem e engenharia de dados e é graduando do curso de Engenharia da

Computação pela UFPE. Desde 2019, é membro ativo e faz parte da organização do

Grupo de Usuários de Python de Pernambuco (PUG-PE). Desde 2020, integra a equipe

de mantenedoras do projeto Querido Diário e também a rede de Pessoas Embaixadoras

de Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil.

A Presidente desejou boas-vindas aos(às) novos(as) associados(as) e apresentou

as pessoas que se desligaram da associação, mediante consulta prévia por e-mail, pelo

mecanismo de mais de duas ausências injustificadas nas assembleias, conforme artigo

11, parágrafo primeiro do Estatuto Social vigente: Lívia Pinheiro, Renata Aquino e Rodrigo

Bandeira.

Em seguida, a Presidente passou ao último ponto da pauta, com a discussão geral

de projetos atuais. A Presidente falou sobre as recentes ameaças ao processo

democrático no país, e sobre os debates acerca do voto impresso. Informou, ainda, que

o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TSE) formará uma comissão de transparência para

as eleições de 2022 e convidou representante da OKBR para compô-la. A Presidente

ainda convidou para que associados(as) enviem sugestões a serem levadas à comissão.

Na sequência, a Presidente abriu a palavra a quem quisesse se manifestar. Augusto

Herrmann parabenizou a equipe executiva da organização pelo trabalho e apresentou o

projeto Public Bodies, da Open Knowledge Foundation, para o qual colabora, e pediu

sugestões e colaborações da rede de Pessoas Embaixadoras de Inovação Cívica da

OKBR. Eduardo Cuducos elogiou a sustentabilidade financeira da organização e sua

capacidade de pautar o debate público; e reforçou a importância de a OKBR seguir

atuando como uma rede, e não uma ONG fechada, ressaltando o crescimento da

comunidade em torno dos projetos de inovação cívica.

Por fim, a Presidente passou a palavra a quem mais quisesse se manifestar e, na

ausência de manifestações, como nada mais havia a ser tratado, saudou e agradeceu a

presença de todos e deu por encerrada a presente assembleia, determinando a mim,

que servi como seu secretário, que lavrasse a presente ata.
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https://ok.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Estatuto_2019.pdf
https://publicbodies.org/


São Paulo, 18 de agosto de 2021.

_______________________________
Fernanda Campagnucci Pereira
Presidente / Diretora-executiva

_______________________________
Murilo Bansi Machado

Secretário
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