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PRÉ-IMD | Instituto Marcelo Déda 

Reunião do Núcleo Fundador do Instituto Marcelo Déda | R20140401 

 

Aracaju, 01 de abril de 2014. 

 

Abertura: A segunda reunião do Núcleo Fundador do Instituto Marcelo Déda, convocada por Eliane 

Aquino e José de Oliveira Jr. e realizada no dia supracitado, nas dependências do Instituto Banese, 

nesta capital, contou com a presença dos elencados a seguir, os quais trataram e deliberaram os temas 

abaixo descritos e firmaram a lista de presença adjunta e este documento.  

 

Presentes em ordem alfabética: Akira Ota; Antônio Amaral Cavalcante; Chico Buchinho; Clóvis 

Barbosa de Melo; Edson Ulisses de Melo; Eliane Aquino Custódio; Eloísa Galdino; Ézio Déda; João 

Andrade; Jorge Carvalho do Nascimento; José Cláudio Teixeira Jr.; José de Oliveira Jr.; Jozailto Lima; 

Luiz Eduardo Costa; Marcelo Rangel; Maria do Carmo Déda Chagas de Melo; Sérgio Ferrari Vargas e 

Yasmin Barreto Déda Chagas. 

 
 

Extrato da Reunião: 

1. José de Oliveira Jr. expôs a pauta da reunião: introdução à constituição do IMD e dos recursos 

de tecnologia da informação e comunicação atuais; apresentação da minuta do estatuto; 

necessidades à efetivação da fundação do Instituto e publicação do livro “Improvável Poética” 

de Marcelo Déda pela Editora Imago. 

 

2.  Juntamente com Eliane Aquino, Oliveira Jr. explicou a origem do IMD, narrou o histórico do 

desejo de Marcelo Déda de criar um instituto, apartidário, com finalidades socioculturais, 

esclarecendo aspectos relacionados à reconfiguração desse projeto e sua paulatina 

sedimentação. A seguir, José de Oliveira Júnior apresentou pormenorizadamente os trabalhos 

desenvolvidos até então: a identificação e realocação de parte do acervo, o sítio web do 

Instituto Marcelo Déda [www.institutomarcelodeda.com.br] e a plataforma ICA-AtoM, 

evidenciando o trabalho já realizado e as necessidades e possibilidades de continuidade.  

 

3. Após breve apresentação da minuta do Estatuto, em unanimidade é deliberada a constituição 

legal do IMD, enviando-se o Estatuto para registro nos órgãos competentes.  

 

4. Decide-se que em até 15 dias serão definidos os membros do Conselho Curador.  

 

5. Agendou-se nova reunião para o dia 15 de abril, às 16:30h, no mesmo local. 

 

 

 

Por fim, firmam a Lista de Presença: 
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