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PRÉ-IMD | Instituto Marcelo Déda 

Reunião do Núcleo Fundador do Instituto Marcelo Déda | R20140131 

Aracaju, 31 de janeiro de 2014. 

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

Aquino e José de Oliveira Jr., realizada no dia supracitado, na Sala de Reunião da SUDEN, localizada 

no 2º andar do Palácio Augusto Franco, nesta capital, contou com os componentes 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: Clóvis Barbosa de Melo; Edson Ulisses de Melo; Eliane 

Aquino Custódio; Jorge Carvalho do Nascimento; José Cláudio Teixeira Jr.; José de Oliveira Jr.; 

Marcella Maria Barreto Chagas; Maria do Carmo Déda Chagas de Melo e Yasmin Barreto Déda 

Chagas. 

 
Extrato da Reunião: 

1. José de Oliveira Jr. introduziu os temas da reunião: (1) projeto do IMD (2) minuta do estatuto 

(3) efetivação da fundação institucional. Iniciou com a apresentação do projeto intitulado: 

“Programa IMD: constituição do Instituto Marcelo Déda”, com versão impressa distribuída a 

todos os presentes.  

 

2. Em seguida, José de Oliveira Jr. e Eliane Aquino esclareceram a origem do IMD, narraram o 

histórico do desejo de Marcelo Déda de criar um Instituto, apartidário, com finalidades 

socioculturais, ainda enquanto prefeito municipal de Aracaju (à época com a possível 

denominação de Instituto Manoel Bonfim).   

 

3. José de Oliveira Jr. ressaltou as duas reuniões com Marcelo Déda para tratar do IMD, onde 

recebeu recomendações diretas, entre outros assuntos, sobre a missão, visão, acervo, 

organização e funcionamento do instituto:  

 

a. Que no dia 16 de maio de 2013, Marcelo Déda registra, em suas disposições gerais, a 

intenção e o desejo de que seu legado, material e imaterial, fossem preservados por 

uma instituição com o nome de Instituto Marcelo Déda.  

 

b. Que no dia 04 de novembro de 2013, em reunião nos aposentos do Hospital Sírio 

Libanês, em São Paulo, após analisar o pré-projeto do Instituto, Marcelo Déda 

autoriza a criação do IMD; que durante essa reunião, com a presença de Eliane 

Aquino e Pedro Lopes, foram discutidos aspectos da formatação jurídica, da 

formação do Conselho Curador, dos possíveis produtos a serem extraídos do seu 

arquivo pessoal após tratamento arquivístico; sobre o mapeamento de onde se 

encontram os fragmentos do seu acervo; sobre o caráter e funcionamento de 

instituições similares a seguir como modelo, e sobre o estudo da logomarca, 

esboçado pelo próprio Marcelo Déda na ocasião.  

 

4. Após breve apresentação da minuta do Estatuto, em unanimidade decide-se criar a figura do 

sócio benemérito (membro de um Conselho Honorífico) – categoria q se somaria à de 

colaborador institucional voluntário e colaborador institucional membro do Quadro de 

Mantenedores; no mesma momento, os senhores Clóvis Barbosa e Edson Ulisses se 

ofereceram para revisar detidamente a minuta do Estatuto e a proporem adequações legais e 

funcionais à redação final.  

 

5. Discute-se e elencam-se diversos nomes para participarem da fundação do IMD, com distintas 

atribuições e classificações enquanto membros associados:  
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a. Fica inconclusa a lista de membros vitalícios do Conselho Curador, tornando-se 

pauta imediata para a próxima reunião. 

b. São recomendados diversos nomes de colaboradores potenciais para que sejam 

contatados, para comporem o Conselho Honorífico, para comporem duplamente o 

Conselho Curador e Honorífico– e o Núcleo Fundador, ampliado, a fim de facilitar a 

fundação do Instituto e definir uma Agenda de Trabalho: 

 

i. Akira Ota 

ii. Arthur Oscar 

iii. Carlos Cauê 

iv. Diógenes Barreto 

v. Eloisa Galdino 

vi. Ferrari Vargas 

vii. Humberto Costa 

viii. Ibarê Dantas 

ix. João Andrade 

x. Jorge Santana 

xi. Josué Sobrinho 

xii. Lucia Falcón 

xiii. Luiz Alberto 

xiv. Luiz Eduardo Costa 

xv. Luiz Inácio Lula da Silva 

xvi. Pedro Lopes 

xvii. Saumínio Nascimento 

xviii. Silvio M 

xix. Terezinha Oliva 

xx. Tio Beto 

xxi. Zé Eduardo 

 

6. São distribuídas aos presentes as contas de correio eletrônico com a extensão 

@institutomarcelodeda.com.br. 

7. Fica resolvido que: 

a.  A próxima reunião será realizada, no máximo, em quinze dias a partir da data desta. 

E que seriam convidados, paulatinamente, nas próximas reuniões, os nomes 

elencados como colaboradores essenciais para esta etapa de constituição do IMD.. 

b. Que na próxima reunião, com quórum indefinido, porém ampliado, se deverá aprovar 

o Estatuto e deliberar a constituição legal do IMD, procedendo-se, em seguida, a 

inscrição nos órgãos competentes e encaminhamento a todos os trâmites legais 

necessários para a existência jurídica do Instituto Marcelo Déda. 

Por fim, firmam a Lista de Presença, da reunião inaugural: 
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