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Com base em minhas convicções de vida, considerando minha trajetória no cenário sociopolítico sergipano, 
resolvo criar uma entidade apartidária, sem fins lucrativos que dissemine meu ideário e meu legado. Além de 
custodiar, preservar e promover o acesso ao meu arquivo pessoal, motivo a criação de um Instituto que venha 
a promover o pensamento interdisciplinar e estimular o diálogo sobre temas de interesse político, econômico 
e cultural, centrados preferencialmente na memória social e política sergipana, nas suas gentes e no debate e 
formulação de políticas públicas que apoiem o desenvolvimento, sempre focalizando a defesa das liberdades 
individuais e da democracia, bandeiras que sempre empunhei. 

Solicito a meus amigos e companheiros que constituam uma estrutura de organização e funcionamento que 
permita e assegure o bom cumprimento dos objetivos e finalidades desse instituto, conforme descrevi acima, 
fundamentalmente: 

1.       Que seja criado um Conselho de Fundação, na qual participem meus familiares, amigos próximos e 
pessoas tecnicamente preparadas para iniciar a estruturar o Instituto. 

2.       Que em outra instância, seja criado um Conselho Consultivo e Fiscal, com o maior número possível de 
pessoas possível, visando a pluralidade de opiniões, interesses e que se preserve o profissionalismo e a 
idoneidade da instituição. 

3.       Que em outra instância seja criada uma Diretoria Executiva, enxuta, totalmente apolítica, composta 
por profissionais experientes e com formação específica que se dediquem à operacionalização do Instituto, 
buscando sempre a excelência de suas atividades e ações. 

4.       Que o Conselho de Fundação cuidadosa e habilmente tome conta do processo de constituição, 
indicação e eleição de membros e configure seu estatuto. 

5.       Que os membros da Diretoria Executiva formulem diretrizes, normas, regimentos enfim, estratégias 
eficientes para a consecução dos objetivos fixados pelo Conselho de Fundação, aprovados por mim, com 
base nas finalidades institucionais supracitadas e o Estatuto confeccionado pelo Conselho de Fundação. 

6.       Que os Conselhos de Fundação, Consultivo e Fiscal e a Diretoria Executiva, atuem colaborativamente 
para a acelerada estruturação do Instituto Marcelo Déda. Entre diversos aspectos, devo mencionar: 

a.       Que se constitua uma sede própria; 

b.      Que se promova a preservação, o tratamento científico e a disponibilização de meu acervo pessoal, com 
base na legislação vigente e nos ditames da moderna arquivologia; 

c.       Que se estabeleça uma infraestrutura de tecnologia da Informação (TI) para dinamizar e comunicar 
ações e informações institucionais; 

d.      Que se estabeleçam, se detalhem e, na medida do possível, tornem públicos todos os mecanismos de 
fundação, as bases organizacionais e os planos de implementação do Instituto. 

e.  


