Ata da Assembleia Geral Ordinária 2020
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, às 18h30, de
maneira remota, reuniram-se para a assembleia geral da OPEN KNOWLEDGE BRASIL
(OKBR), conforme convocação do dia 19 de novembro de 2020, os associados: Adriano
Belisário Feitosa da Costa, Alexandre Hannud Abdo, Bruna Silva dos Santos, Bruno
Schimitt Morassutti, Eduardo Oda, Everton Zanella Alvarenga, Fernanda Campagnucci
Pereira, Fernando Nascimento da Silva, Gisele da Silva Craveiro, Heloisa Pait, Isis Reis
Ferreira, Leonardo Ferreira de Oliveira, Mário Sérgio Oliveira de Queiroz, Natalia Passos
Mazotte Cortez, Neide Alves Dias de Sordi, Vagner Diniz e Vitor Márcio Paiva de Sousa
Baptista; os novos associados: Ana Paula Gomes, Augusto Herrmann Batista, Daniel
Fireman, Edilaine dos Santos e Souza e Murilo Bansi Machado; e os ouvintes: Danielle
Christina Bello de Carvalho, Fabiana Paes Rocha, João Sanches Bellini e Juliana Bastos
Trevine. Justificaram sua ausência: Alexandre Alves Schneider e Christiana Freitas.
Constatado o quórum suficiente para o início dos trabalhos, foi indicada, para
presidir a assembleia, Fernanda Campagnucci Pereira, que escolheu a mim, Murilo Bansi
Machado, para secretariá-la. Com a palavra, a Presidente solicitou que os 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 2019;
2. Apreciação do balanço patrimonial e das contas;
3. Aprovação da entrada novos(as) associados(as);
4. Apresentação e discussão geral dos objetivos e projetos para 2021.
A assembleia teve início pelo primeiro ponto da pauta, que trata da aprovação do
relatório de atividades de 2019, documento que pode ser acessado por meio da página
de Transparência, no site oficial da Open Knowledge Brasil. A Presidente submeteu o
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documento à votação dos presentes, e este teve aprovação unânime, presenciada por
todos.
Em seguida, a Presidente passou ao segundo ponto da pauta, que trata da
apreciação do balanço patrimonial e das contas da Open Knowledge Brasil referentes ao
ano de 2019 – informações também disponíveis na página de Transparência, no site
oficial da Open Knowledge Brasil. A Presidente falou sobre a estruturação da área
administrativo-financeira da organização, iniciada no ano anterior e ampliada em 2020, e
convidou o conselheiro fiscal Leonardo Oliveira para que explanasse sobre a apreciação
do balanço e das contas por parte do conselho. Após o relato de Leonardo Oliveira, o
documento seguiu para a apreciação da assembleia, e foi aprovado de forma unânime,
fato presenciado por todos.
O terceiro ponto da pauta tratou da indicação de novos associados para a Open
Knowledge Brasil. A Presidente apresentou os candidatos anteriormente indicados e
cuja associação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo:
1. Ana Paula Gomes - embaixadora de inovação cívica da OKBR e muito ativa em
comunidades de software, especialmente Python. Colaboradora do Querido Diário.
Fundadora da iniciativa de Dados Abertos de Feira de Santana, na Bahia. Vive em
Berlim.
2. Ariane Camilo Pinheiro Alves - jornalista, cientista de dados e desenvolvedora
front-end, liderança que despontou no programa de inovação cívica da OKBR, tocando o
Querido Diário e fazendo a gestão da comunidade de embaixadoras. É ativa em
comunidades como PyLadies.
3. Augusto Herrmann Batista - colaborador de longa data da OKFN, da OKBR e
da comunidade de Dados Abertos; servidor público federal, vive em Brasília.
4. Daniel Fireman - embaixador de inovação cívica da OKBR, colaborador ativo
do Querido Diário; Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas, doutorando da UFCG; vive em Maceió.
5. Edilaine dos Santos e Souza - atriz, jornalista com formação da Escola de
Jornalismo da Énois e graduanda do Bacharelado em Ciências e Humanidades e
Políticas Públicas na UFABC. Integra a equipe como estagiária na Escola de Dados.
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6. Maria Vitória Ramos - cofundadora e diretora-executiva da Fiquem Sabendo e
embaixadora da Chicas Poderosas, instituição global que promove a liderança feminina
na mídia. Vive em São Paulo.
7. Murilo Bansi Machado - trabalha com tecnologias livres desde 2008, com
experiências no jornalismo, na pesquisa acadêmica e na gestão pública. É pesquisador
do Laboratório de Tecnologias Livres (LabLivre) da UFABC e autor do livro “Anonymous
Brasil: poder e resistência na sociedade de controle”. Gerente administrativo-financeiro
da OKBR.
A Presidente desejou boas-vindas aos novos associados, e apresentou um
pedido de desligamento da associação, por parte de Tatiana Balachova.
Em seguida, a Presidente passou ao último ponto da pauta, com a apresentação e
discussão geral dos objetivos e projetos para 2021. Assim, convidou os coordenadores
dos programas Escola de Dados (Adriano Belisário Feitosa da Costa), Advocacy e
Pesquisa (Danielle Christina Bello de Carvalho) e Inovação Cívica (Mário Sérgio Oliveira
de Queiroz) da Open Knowledge Brasil para que apresentassem os principais destaques
atuais de suas áreas, bem como os projetos mais significativos para o próximo ano. Após
as apresentações, a Presidente abriu a palavra a quem quisesse se manifestar. Mário
Sérgio Queiroz falou sobre a possibilidade de abertura da organização para novos
associados, oriundos de diferentes redes, e propôs iniciar uma discussão sobre o tema
por meio do Fórum, com inspiração nos modelos de outras associações. Gisele da Silva
Craveiro sugeriu que a organização estabeleça interlocução com iniciativas de fora do
país, e também recomendou que se questione sobre a governança atual de dados
abertos no Brasil. Augusto Herrmann Batista convidou para que se enviem sugestões de
ideias e encaminhamentos para a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA),
relatando sobre a recriação do seu comitê gestor; sugeriu que a organização pense
sobre potenciais ações para o Open Data Day 2021, e que cobre transparência do poder
público em relação a códigos fechados e à imposição do uso de aplicativos para o
acesso a direitos. Neide Alves Dias de Sordi falou sobre as contribuições do Arquivo
Nacional para a consulta pública do regulamento da INDA. Por sua vez, a Presidente
falou sobre o desejo de manter mais encontros com os associados, para além da
formalidade das assembleias gerais; e convidou os presentes para que ajudem a
disseminar conteúdos da organização, e para que publiquem textos de sua autoria no
site oficial da Open Knowledge Brasil.
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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.
São Paulo, 1º de dezembro de 2020.

_______________________________
Fernanda Campagnucci Pereira
Presidente / Diretora-executiva

_______________________________
Murilo Bansi Machado
Secretário
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