
ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DO INSTITUTO MAR ADENTRO 
 
 
Às 19 horas e 30 minutos do dia 13 de dezembro de 2005, à Sede do Centro de Estudos do Mar Onda Azul, na Rua Dom Gerardo, 
63 sala 1306, Centro, Rio de Janeiro, conforme assinaturas constantes do livro de atas, foi oficialmente aberta a Assembléia Geral 
do Instituto MAR ADENTRO, com sede domicílio e foro na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 
Os presentes elegeram CLERIO AGUIAR JUNIOR para presidir os trabalhos que convidou MARISA PELOSI MARQUES para 
secretariar a presente. Agradecendo a sua indicação, o presidente deu início aos trabalhos.  

No 1º item da pauta, procedeu-se à análise da proposta de Estatuto encaminhada anteriormente a todos os presentes.  Após 
debates e alterações sugeridas, foi aprovada por unanimidade.  O Estatuto  Social, devidamente assinado e rubricado em todas as 
suas páginas pelo presidente e secretário da Assembléia, encontra-se anexo a esta Ata. De acordo com o Estatuto Social, todos os 
presentes a esta Assembléia são considerados sócios fundadores e, portanto, membros natos da Assembléia Geral de Sócios.  

Passou-se ao 2o. ponto de pauta, que trata da Eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. Após o tempo necessário para 
inscrição de chapas e candidatos, foi iniciada a votação como determina o Estatuto. Foram eleitas as seguintes pessoas para 
compor o primeiro Conselho Diretor do Instituto MAR ADENTRO, com mandato de 2 anos: 

Aline Augusto Aguiar, Presidente, solteira, brasileira, bióloga, 

Letícia Rodrigues, Vice-Presidente, solteira, brasileira, bióloga, 

Clerio Aguiar Junior, Primeiro Secretário, casado, brasileiro, engenheiro, 

Simone Marques, Segundo Secretário, solteira, brasileira, bióloga, 

Marisa Pelosi Marques, Primeiro Tesoureiro, casada, brasileira, analista de tecnologia da informação, 

José Carlos Gonçalves Carvalheira, Segundo Tesoureiro, desquitado, brasileiro, engenheiro,  

Foram eleitos os seguintes Membros do Conselho Fiscal, para cumprimento de mesmo período de mandato: 

Yeda Márcia Augusto Aguiar, divorciada, brasileira, engenheira, 

Petrus Magnus Amaral Galvão, solteiro, brasileiro, biólogo, 

Daniela Batista Cornele da Silva, solteira, brasileira, bióloga, 

Finalmente, foram eleitos os seguintes Suplentes do Conselho Fiscal: 

Gabriela Neves de Souza, solteira, brasileira, bióloga, 

Noa Magalhães Pinto, solteira, brasileira, bióloga, 

Flavia Brasil Mello, solteira, brasileira, bióloga, 

Todos os eleitos foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos. 

Passou-se ao terceiro ponto de pauta: discussão e aprovação do orçamento e plano de trabalho do Instituto MAR ADENTRO para o 
exercício de 2006.  O plano de trabalho e orçamento apresentado pelo conselho diretor eleito apontava um custo estimado para 
legalização do Instituto de R$ 1.555,00 (hum mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais)  Foi sugerido que os sócios  fizessem 
doações, de modo a arrecadar a quantia em questão, para que o Conselho Diretor tomasse as providências necessárias à 
formalização e legalização do MAR ADENTRO.  Entre os presentes circulou uma lista e ficou compromissada a doação de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais), que deverá ser depositada  em conta poupança a ser informada oportunamente pela Sra Marisa 
Marques.  Quanto ao custo de manutenção para o primeiro ano de funcionamento do Instituto, a Sra. Aline Aguiar apresentou  um 
custo estimado de R$ 1.809,00 (hum mil, oitocentos e nove reais). Admitindo-se a participação de 20 sócios efetivos, este custo 
resultaria em uma contribuição anual por membro de R$ 90,45 (noventa reais e quarenta e cinco centavos).   Após algumas 
discussões, foi colocado em votação e aprovado, por unanimidade, o valor apresentado, que será cobrado dos associados em 3 
parcelas iguais de R$ 30,15 (trinta reais e quinze centavos), a serem pagas nos meses de janeiro, maio e setembro de 2006.   

Quanto à proposta de trabalho, a Sra. Aline Aguiar apresentou o Projeto do Museu Virtual, que será oportunamente detalhado e 
formatado, a fim de que se busquem recursos financeiros para a sua realização. Acrescentou que já foram feitos alguns 
levantamentos iniciais sobre os custos envolvidos na construção do website do Instituto Mar Adentro.  Agradeceu a todos os 
presentes, reiterando a necessidade de envolvimento de todos os associados na busca de novos colaboradores e parceiros. 

Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembléia, e eu, Marisa Pelosi Marques, lavrei a presente 
ata, assinada por mim e pelos demais presentes, devidamente qualificados. 
 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005. 
 
Assinaram a presente ata os sócios fundadores abaixo: 
 
Marisa Pelosi Marques - Secretária 
 
Clerio Aguiar Junior – Presidente 
 
Aline Augusto Aguiar 
 
Ary Amarante de Miranda Pereira 
 
Carlos Augusto Rangel Gonçalves 
 
Daniela Batista Cornele da Silva 
 
Gabriela Neves de Souza 
 
Flavia Brasil Mello 
 
Jose Carlos Gonçalves Carvalheira 
 

Lais de Carvalho Teixeira Chaves 
 
Leticia Rodrigues 
 
Mariana de Sá Vianna 
 
Petrus Magnus Amaral Galvão 
 
Simone Marques 
 
Yeda Márcia Augusto Aguiar 
 
Paulo Guilherme Alves Cavalcanti 
 
Noa Magalhães Pinto 




