INSTITUTO SUPERAR
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
Exercício 2007

Senhores associados,
Por meio do presente documento a Diretoria do Instituto Superar apresenta o
relatório das principais atividades realizadas no exercício social de 2007.
Toda a movimentação financeira do período encontra-se devidamente
documentada através do balanço patrimonial, elaborado pelo contador do Instituto e
também pelo relatório financeiro interno, elaborado pela própria Diretoria. Tais
documentos encontram-se na sede da instituição, à disposição de qualquer associado
para consulta.

Cronograma das principais atividades realizadas no exercício social de 2007 :

 Maio de 2007
- Fundação do Instituto Superar. Após vários meses de discussões e
planejamentos, em 1.º de maio de 2007 foi realizada a assembléia para fundação do
Instituto, aprovação do Estatuto, posse da Diretoria e do Conselho Fiscal. A estrutura
administrativa inicial foi definida da seguinte forma: Marcelo Lima e Castro Pinheiro
– Diretor-presidente; Stella Cintra Barbosa – Diretora; Antônio de Área Leão Araújo
Neto – Diretor; Márcia Lima e Castro Pinheiro – Conselheira Fiscal; Marcos Antonio
da Fonseca Pinheiro – Conselheiro Fiscal e João Geraldo Castro Mota Baptista –
Conselheiro Fiscal.
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- No mesmo mês foi expedido o CNPJ do Instituto Superar pela secretaria da
Receita Federal.

 Julho de 2007
- Realizada Assembléia Geral Extraordinária para adoção de algumas
providências importantes:
1 – Mudança na composição da estrutura administrativa, tendo o Diretorpresidente eleito, Marcelo Lima e Castro Pinheiro, renunciado ao cargo,
passando a integrar o Conselho Fiscal. Assumiu a presidência, em seu lugar, a
Sra. Stella Cintra Barbosa, enquanto a Conselheira Fiscal Márcia Lima e Castro
Pinheiro passou a integrar a Diretoria;
2 - Alteração do artigo 21, § 4.º do Estatuto, permitindo-se ao Diretorpresidente delegar atribuições a qualquer associado fundador, mesmo que não
componha a Diretoria;
3 - Inclusão de uma nova associada fundadora, a Sra. Renata Maria Juliani
Ferreira;
4 - Apresentação do primeiro projeto a ser desenvolvido pelo Instituto,
denominado “Projeto Marc Romano”, tendo como coordenadora a nova
associada fundadora.
- Neste mesmo mês o “Projeto Marc Romano” teve início na cidade do Rio de
Janeiro, oferecendo aulas gratuitas de Jiu-Jitsu a crianças. Toda a ação foi custeada
com doações de pessoas físicas e inicialmente a turma contava com oito atendidos.
Todos os profissionais envolvidos: uma coordenadora, um professor de Jiu-Jitsu e uma
psicóloga, atuavam de forma voluntária.
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 Outubro de 2007
- Registrado o domínio do Instituto: “institutosuperar.org.br” e contratado um
provedor para hospedagem do site.

 Novembro de 2007
- Realizada nova Assembléia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto,
com pequenas correções no nome oficial da instituição e no endereço da sede, de
forma a sanar pendências no procedimento administrativo para a obtenção do alvará de
funcionamento junto ao Governo do Distrito Federal.

É este o relatório da Diretoria referente ao exercício de 2007. Para o ano
seguinte as perspectivas são muito boas. Possivelmente serão criadas novas turmas no
“Projeto Marc Romano”, já com patrocínio de empresas e deverá ter início o primeiro
projeto em Brasília, de nome “Lutando pela Inclusão”.

Brasília, 10 de janeiro de 2008

Instituto Superar

3

