INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de julho de 2020, das 15:00 às 17:00 horas, por
videoconferência.
PRESENÇA: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Leila Loria, (iii) Iêda
Novais, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Armando Henriques, (v) Aron Zylberman,
(vi) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vii) Claudia Elisa Soares, (viii) Gabriela
Baumgart, (ix) Leonardo Wengrover, Conselheiros; (x) Claudia Pitta, Secretária de
Governança.
CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo,
(ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Ricardo Setúbal (parcial).
MESA: Presidente: Henrique Luz; Secretária: Claudia Pitta.
ORDEM DO DIA: (i) Reporte sobre o Grupo de Trabalho Sistema Eleitoral; (ii)
Retomada das Atividades Presenciais; (iii) Aprovação da Versão Final do Orçamento
Gerencial; (iv) Nomeação de Coordenadores Substitutos para o Capítulo SC.
DEBATES E DELIBERAÇÕES:
(i)

REPORTE DO GRUPO DE TRABALHO SISTEMA ELEITORAL

Claudia Pitta atualizou o Conselho e o Coordenador do CAC G&I, Ricardo Setúbal,
sobre o andamento dos trabalhos do grupo designado para revisar o atual sistema
eleitoral do instituto.
(ii)

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Com base nas informações disponibilizadas para leitura prévia, a gestão sugeriu que
as atividades presenciais do instituto (em especial, cursos e eventos) fossem
retomadas a partir do mês de outubro, adotando-se todas as medidas recomendadas
por especialistas para proteção à saúde de colaboradores e terceiros.
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Esclareceu que (i) essa sugestão inicial baseia-se nas normas municipais e opiniões
de especialistas, (ii) a decisão sobre a data de retorno está desvinculada do
orçamento, (iii) o retorno da equipe ao escritório - parcial e observando as medidas
de proteção à saúde - deve ocorrer com alguma antecedência em relação à abertura
do escritório ao público, para que se possa implantar e testar as adaptações
necessárias.
Deliberação: O Conselho decidiu que nenhuma atividade presencial no escritório
deve iniciar antes de outubro e que a gestão deve buscar novas avaliações de
especialistas, particularmente instituições de saúde reconhecidas, como os hospitais
Albert Einstein e Sírio Libanês, para melhor embasar a decisão do momento seguro
de retorno.
Conselho e Diretoria são unívocos na visão de que a saúde das pessoas é prioridade,
que as atividades presenciais não serão necessariamente retomadas nas datas
autorizadas pelo Poder Público e que essa decisão tampouco será pautada por razões
financeiras.
O Conselho está de acordo com a desvinculação do orçamento gerencial da data de
reabertura de cursos e eventos presenciais.
Construção: O Conselho recomendou alguns cuidados adicionais, como incluir
obesidade nos grupos de risco, limpeza de ar-condicionado, testagem periódica,
comunicação clara sobre as diretrizes adotadas a colaboradores e terceiros e análise
de riscos trabalhistas associados ao retorno ao escritório.
(iii)

APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO ORÇAMENTO AJUSTADO

Deliberação: O Conselho aprovou a versão definitiva do orçamento de trabalho
apresentado pela gestão (anexa a esta ata), reforçando que se trata de instrumento
gerencial, necessário em razão dos significativos impactos causados pela pandemia,
mas que não derroga ou altera o orçamento aprovado em AGO.
Henrique Luz reforçou que essa versão do orçamento não conta com receitas de
cursos presenciais no segundo semestre de 2020.
(iv)

NOMEAÇÃO DE COORDENADORES SUBSTITUTOS PARA O CAPÍTULO SC

Deliberação: O Conselho nomeou Carl Heinz Müller e Paulo Cesar Martins Viana para
preencher duas vacâncias na coordenação do Capítulo de Santa Catarina. Os nomes
foram sugeridos pelos demais coordenadores locais, discutidos e validados pelo
Diretor Geral.
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Construção: Debateu-se sobre o perfil de associado desejado para a coordenação dos
capítulos, restando esclarecido que este será discutido em maior grau de detalhe e
definido no momento da implementação do plano estratégico atualmente em
construção e que será oportunamente desdobrado para os capítulos.
ENCERRAMENTO
O Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pela
Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 23 de julho de 2020.
Mesa:
Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]
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ANEXO
ORÇAMENTO GERENCIAL 2020
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