Ilhéus, 31 de março de 2021
OF INI - 004/2021
Aos Srs.
Conselheiros e Associados do Instituto Nossa Ilhéus

Desde 09 de março de 2012, quando assumimos o compromisso de trabalhar para uma melhor
qualidade de vida da população de Ilhéus - tendo como missão “Fortalecer a Cidadania e Democracia
Participativa e o Empreendedorismo tendo por base o Monitoramento e o Desenvolvimento
Sustentável”, atuando em três eixos por meio da educação cidadã, monitoramento social e impacto nas
políticas públicas – nos dedicamos a criar metodologias, elaborar e disponibilizar cartilha que
permitissem a disseminação da prática e assim fomentar uma nova forma de ser cidadão incidindo na
política do nosso lugar e nos diversos municípios que quisessem replicar nossa metodologia.
Chegamos ao final do nosso terceiro mandato com resultados positivos e transparentes, o que vem
sendo acompanhados por vocês, nossos Conselheiros Fiscais, Deliberativos e Associados, a quem
agradecemos todo o empenho em nos apontar melhorias rumo ao que nos propusemos ser.
Informamos que colocamos nossos nomes para reeleição no cargo de Diretora Presidente e Diretora
Administrativa do Instituto Nossa Ilhéus, respectivamente, Maria do Socorro Mendonça e Tacila
Mendes, para o próximo mandato pelo período de três anos, 2021 – 2024, conforme reza o nosso
Estatuto, e convido a cada um de vocês, que também aceitem que seus nomes sejam apresentados
na nossa Assembleia que será realizada no dia 12/04/2021, às 17h, via plataforma do Google Meet.
As chapas são para Diretor(a) Presidente, Diretor(a) Administrativo(a), Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal.
A Assembleia estará sendo convocada simultaneamente de forma Ordinária e Extraordinária, para
atender às demandas e ocupar menos tempo dos(as) senhores(as).
Estamos à disposição para esclarecer qual papel desempenham a Diretora Presidente e Diretora
Administrativa, assim como, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, caso tenham inclinação para
colocar vossos nomes voluntariamente para contribuir com a missão do Instituto Nossa Ilhéus. Em
anexo, encaminhamos cópia dos nossos Estatuto e Regimento Interno.
Certa de que poderemos contar com o apoio de cada um de vocês, aguardo o retorno para
que seja possível divulgar para todos que compõem a nossa Assembleia.
Respeitosamente,

Maria do Socorro Ferreira de Mendonça
Diretora Presidente - Instituto Nossa Ilhéus
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