CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

JUSTIFICATIVA

ao Projeto de Lei n°

2--

/2021

E
DE DELIBERAÇÁO
CONSibERADO OBJETOCOMISSÕES
DE
DESPACI-IADO AS
Soberano Plenário

2.o Seci atário

Pela presente proposta legislativa que ora submetemos ao crivo
dos Nobres Pares, temos por finalidade declarar de utilidade pública
municipal o Instituto Sementinha para Educação e Proteção à
Criança e ao Adolescente, pessoa jurídica de direito privado, entidade
sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ
sob n°04.675.868/0004-95, filial voltada à educação infantil e pré-escola,
responsável pelo projeto Sementinha II, com sede na Rua Francisco Rodrigues
Passos n° 217, Alto do !piranga. Mogi das Cruzes.
O Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao
Adolescente, tem como objetivo promover o bem estar de crianças e
adolescentes, baseado em princípios cristãos, através da criação e do
desenvolvimento de atividades que se enquadrem em suas finalidades.
A entidade vem desempenhando um papel de suma importância
em nosso Município, em face das atividades desenvolvidas e prestando
assistência e educação a menores, dando completa assistência alimentar.
familiar e social em regime de período integral dentro de normas filantrópicas e
legais desde 14 de novembro de 2016.
Estas as razões que nos levaram a apresentar o presente trabalho
legislativo ao crivo do Soberano Plenário e dos Nobres Pares. anexando
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para melhor análise cópia dos documentos exigidos pela Lei Municipal
n° 5.238, de 03 de julho de 2001 atualizada, que dispõe sobre
decretação de utilidade pública municipal, o qual esperamos contar com
a final aprovação.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 14 de abril de 2021.
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

04.675.868/0004-95
FILIAL

DiA4/11101E201E6RTURA

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCACAO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

INSTITUTO SEMENTINHA

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

85.11-2-00 - Educação infantil - creche
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

85.12-1-00 - Educação Infantil - pré-escola
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

R FRANCISCO RODRIGUES PASSOS

217

CEP

BAIRRODISTRITO

08.737-030

ALTO [PIRANGA

j

COMPLEMENTO
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SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

FISCOTEC@FISCOTEC.CNT.BR

(11) 4799-9323/ (11) 4799-0741

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

14/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFS n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 10/12/2020 às 13:08:22 (data e hora de Brasília).
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INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO
E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Rua Elgál, 126, Sala 03- Jardim Veneza - Mogi das Cruzes — SP CEP.08715-450
TeL (011) 2378-8973 - e-rnai! info@sementinhaOrg,br
CNPJ 04.875 868/0001-42

IL.MO SR. OFICIAL DO 2° CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA DE MOGI DAS CRUZES

Eu, ?,,iarcio Betini Maldonado Filho, portador do RG 25.061.530-7 SSP/SP, CPF
267.893.868-90, representante legal da pessoa jurídica denominada -instituto Sementinha
Para Educação e Proteção a Criança e ao Adolescente", com sede na Rua Elgin, n° 126 sala
03 Jardim Veneza, Mogi das Cruzes —SP, vem requerer a V.Sas. o registro e arquivamento
da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2019.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Mogi das Cruzes, 26 de fevereiro de 2019.
01r1S te

.
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Rua Jose Pcnifaci_ o, 418 - F
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e
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Selo(s): 378512-510597PA/////////// /////
Valido somente coa o dlo de

Marco Betini Maldonado Filho
Presidente
o
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INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO
Registro no 00016900
E PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Rua Cigin, 126, Sala 03- Jardim Veneza • Mogi das Cruzes — SP CEP.08715-450
Tel. (011) 2378-8973 info4Nsernentinha.org.br
CNP). 04.675.868/0001-42

Convocação para Assembleia — Geral Extraordinária

Pelo presente Editai, ficam os Senhores da Diretoria do -Instituto Sementinha Para Educação e
Proteção à Criança e ao Adolescente", convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizarse. em 25 de fevereiro de 2019, às 20h.

Constam das ordens do dia:
1. Eleição da Nova Diretoria Estatutária para o Exercício 2019-2023:
2. Atualização dos Projetos:
3, Cronograma de eventos e captação de recursos:
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Presidente
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INSTITUTO SENIENTINHA PARA EDUCAÇÃO
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Lista do Presença
Assernbiala Geral Extraordinana do

Instituto Sementinha

de feVereird de dois mil e dezenove.
~ao
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TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS DO INSTITUTO
SEMENTINHA
Pelo presente tomam posse solenemente os membros da Diretoria Estatutária e
Conselho Fiscal do Instituto Sementinha, estabelecido na cidade de Mogi das Cruzes,
..'-'7Estado de São Paulo, com sede na Rua Elgin, 126 — Sala 03, inscrito no CNP-INF sob
n° 04.675.868/0001-42. para mandato de 02 de março de 2019 à 02 de março de
2023.0s membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2019 ao assumir suas funções , o fazem
sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Entidade.
Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:
DIRETORIA EXECUTIVA
Assinatura
Cargo
Wellinaton de Souza Morais
Presidente
Marlene da Silva Maldonado
..3-9---). •
1° Vice- Presidente
_
Leandro Miranda da Silva
2° Vice- Presidente
Antonio Cuadrado Garcia
30 vice- Presidente
Célia Akiko Shiba
Diretora Secretária
Angélica das Chagas Prado
A L4f1 M. '1
Diretora Financeira

i

acká

CONSELHO FISCAL
Cargo
Assinatura
Cleonice Carolina Oliveira Miranda da Silva
Conselheira
Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais
Yiâjr
Conselheira
''
Danielle de Fátima Zuliani Bianchi
.
fl 'l
-p
Conselheira
Marcos José Pereira
,..Conselheiro Suplente
Diego Luiz Soares
Conselheiro Suplente
___, .
Márcio Betini tvlaldonado Filho
,.
Conselheiro Suplente

GeZ\
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
os dezoito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às vinte horas, em primeira
nvocação na sede do Instituto Sernentinna . situado a Rua Elgin número cento e vinte e
seis. no bairro Jardim Veneza, na cidade de Mogi das Cruzes/SP. reuniram-se os associados
devidamente convocados e quites com suas obrigações estatutárias em Assembleia Geral
Extraordinária para as seguintes ordens do dia:1) Eleição da Nova Diretoria Estatutária
para o Exercício 2019-2023; 2) Atualização dos Projetos; 3) Cronograma de eventos e
captação de recursos. A sessão foi aberta com a presença dos membros da associação
conforme lista de presença, anexa na ata. A sessão foi presidida peio Sr. Marcia Betini
Maldonado Filho, que convidou a mim, Sra. Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais, para
secretariar os trabalhos. O presidenie da sessão usando a palavra deu ciência a todos da
necessidade de renovar a diretoria estatutária, pois o prazo da atual gestão termina no mês
de março do ano vigente. A fim de renovar a proposta de trabalho e as novas parcerias,
apresentou todos os candidatos a nova diretoria que ficou composta pelos seguintes
membros: Presidente: Sr. Wellington de Souza Morais, brasileiro, casado, administrador de
negócios. RG: 30.638.604-5. CPF: 303.347.278-80, residente a Rua Monte Hermom. 75
Parque Morumbi. Mogi das CruzesISP Primeiro Vice Presidente: Marlene da Silva
Maldonado, brasileira, viúva, pedagoga, RG: 6.384.462-x, CPF: 245.539.198-18. residente à
Rua dos Vicentinos, 80-A, Vila Natal, Mogi das Cruzes/SP: Segundo Vice-Presidente: Sr.
Leandro Miranda da Silva, brasileiro, casado, cabeleireiro, RG:18.281.175. CPF.
214.956.398.35, residente à Rua Maestro Benedito Olegário Berti,159, bloco 06 , apto 04-A.
Alto do !piranga, 1\rlogl das Cruzes/SP; Terceiro Vice-Presidente: Antonio Cuadrado Garcia,
brasileiro, casado, aposentado: RG: 8,204.715-7, CPF: 691.403.088-04 residente à Rua Nina
Rodrigues, 365. Vila Suíssa, Mogi das Cruzes/SP; Diretora Secretária: Célia Akiko Shiba,
brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, RG: 20.161.505-8, CPF: 249.401.038-11.
Residente à Rua Henrique Eroles,1917. Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes/SP; Diretora
Financeira: Angélica das Chagas Prado, brasileira, casada, administradora de empresas.
RG: 21.943.290-9. CPF: 116.532.018-51, residente à Rua Dr. Corrêa Neto, 205, Mogilar,
Mogi das Cruzes/SP. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os como titulares os seguintes
conselheiros: Cleonice Carolina Oliveira Miranda da Silva, brasileira, casada, cabeleireira.
Rg.43.256.683-1, CPF 354.988.758-27. residente à Rua Maestro Benedito ()legaria
Berti,159, Bloco 06, Apto 04-A, Alto do !piranga, Mogi das Cruzes/SP. Sra. Tatiana Cristina
Cardoso Prestes Morais, brasileira. casada, gerente de vendas, residente Monte Hermom,
75, Parque Morurnbi, Mogi das Cruzes/SP. Sra. Danielle de Fatima Zuliani Bianchi, brasileira.
casada. administradora de empresas. RG: 53695506-4, CPF: 344.393.658-09, residente a
Rua Antonio Ruiz Veiga, 100, bloco 09, ap105. Nova Mogilar, Mogi das Cruzes/SP e como
Conselheiros Suplentes Sr. Marcos José Pereira, brasileiro, casado, motorista, residente à
Rua Jardelina de Almeida Lopes, 552,bloco Raquel, apto 42,Chácara Jafet, Mogi das
Cruzes/SP; Sr. Diego Luiz Soares, brasileiro, casado, engenheiro, RG 29.977.275,
CPF:319.513.388-12, residente à Rua professor Antonio Rodrigues Claro Sobrinho, 230.
bloco apto 98. Jardim São Carlos, Sorocaba/SP; Sr. Marca) Betini Maidonado Filho.
brasileiro, casado, autônomo, RG: 25.061.530-7. CPF: 267.893.868-90, residente à Rua
Major Arouche de Toledo,471. Centro Mogi das Cruzes/SP. Dando sequência a ordem do
dia para atualizar sobre os projetos do ISEP. hoje duas unidades da creche "A Sementinha"
e o CEU das Artes, e fala do objetivo e reconhece todo o esforço para fazer a diferença na
sociedade. Em seguida ressalta a importância e o comprometimento de todos os associados
e da nova diretoria na captação de recursos e no cronograma de eventos. Conforme consta

20 RCP3 Mogi das Cruzes-SP
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nessa Ata todas as alterações foram aprovadas em unanimidade pelos presentes. Nada
havendo mais a tratar c presidente agradeceu a participação dos presentes e encerrou a
Assembleia. Eu, Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais, lavrei esta Ata que será assinada
por mim e pelo presidente.
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ILMO SR. OFICIAL DO 2° CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURIDICA DE MOGI DAS CRUZES

Eu, Marcio Betini Maldonado Filho, portador do RG 25.061.530-7 SSP/SP, CPF
267.893.868-90, representante legal da pessoa jurídica denominada "Instituto Sementinha
Para Educação e Proteção a Criança e o Adolescente", com sede na Rua Elgin, n° 126
,sala 03 Jardim Veneza, Mogi das Cruzes —SP, vem requerer a V.Sas, o registro e
arquivamento da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20 de setembro de
2016.

Nestes Termos
Pede Deferimento

2•OFICIAL REG. CIVIL DE PESSOA JURiDiCr,

Mogi das Cruzes, 21 de outubro de 2016

Plinio Schenk Júnior
Oficiai Delegado
Ivan de Souza
Escrevente Autorizado
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Marcia Betini Maldonado Filho
Presidente
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Convocação para Assembléia - Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, ficam os Senhores da Diretoria do "Instituto Sementinha Para
Educação e Proteção a Criança e ao Adolescente", convocados para Assembléia-Geral
Extraordinária, a realizar-se, em 20 de setembro de 2016, às 20h.
Constam da ordem do dia:
1. Abertura das filiais- Creche Sementinha unidade II e unidade Ceu Das Artes.

Mogi das Cruzes, 09 de setembro de 2016.

c-,
c
Marcio Betini Maldonado Filho
Presidente
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Lista de Presença
Assembléia Extraordinária do Instituto Sementinha Para Educação e Proteção a Criança e ao Adolescente", realizada aos vinte de setembro
de dois mil e dezesseis.
Assinatura
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00014792'

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos vinte de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às vinte horas, em primeira
convocação na sede do Instituto Sementinha situado na Rua Elgin, número cento e vinte
seis, sala número três, Bairro Jardim Veneza, nesta cidade, reuniram-se os associados
devidamente convocados e quites com suas obrigações estatutárias. em Assembléia Geral
Extraordinária para a seguinte pauta: Abertura das filiais: Creche A SementinhaUnidade II e CEU das Artes A sessão foi aberta com a presença dos membros da
associação conforme lista de presença e presidida pelo presidente Sr. Marcio Betini
MaIdonado Filho, usando a palavra deu ciência da necessidade da reunião e foram a
discussão das ordens do dia: Abertura da filial onde funciona em Predio Municipal a
Creche A Sementinha unidade dois, denominada também por " CEIM Professora Amália
Thereza Manna de Deus" , subvencionada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. situada à
Rua Francisco Rodrigues Passos, número duzentos e dezessete, Bairro Vila Lavinia , Mogi
das Cruzes, e abertura da filial do Centro Esportivo Ceu das Artes , que funciona em
prédio Municipal situado à Avenida Hélio Boreinstein, número um mil trezentos e oitenta e
seis , Bairro Vila Nova União, Mogi das Cruzes,São Paulo, estas que são necessárias
para obtenção das licenças de funcionamento dos orgãos competentes, após discussão e
análise, a finalidade proposta de cada assunto foram aprovadas em unanimidade pelos
presentes. Nada havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a participação dos
presentes e encerrou a assembléia. Eu, Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais. lavrei
esta ata que será assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
Presidente: Marcio Betini Maldonado Filho
1° Vice-Presidente: Marlene da Silva Maldonado
2° Vice-Presidente: Wellington de Souza Morais
3° Vice-Presidente: Marcio Rogério de Almeida Ramos
Diretora Financeira: Celia Akiko Shiba
Diretora Secretária:Tatiana Cristina Cardoso Prestes
Morais.
Cooselheiro: Renato Machado Lombardi
Conselheiro: Welton Denis Esteves dos Anjos
Conselheiro Suplente: Antonio Cuadrado Garcia
Conselheiro Suplente: Leandro Miranda da Silva
Conselheiro Suplente: Ulisses Milton de Souza Junior
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ILMO SR. OFICIAL DO 2° CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JUR1DICA DE MOGI DAS CRUZES

Eu, Marlene da Silva Maldonado,- portador do RG 6.384.462 SSP/SP,
CPF 245.539.198-18, representante legal da pessoa jurídica denominada
"Instituto Sementinha Para Educação e Proteção ao Menor, ao Idoso e a
Família", com sede na Rua Francisco Rodrigues Passos, n° 217 . Vila Lavinia,
Mogi das Cruzes —SP. vem requerer a V.Sas, o registro e arquivamento da Ata
de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 02 de março de 2015, e da
alteração do estatuto social desta entidade.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Mogi das Cruzes, 06 de março de 2015.

1
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Oficial Delegado
Vatter Abres de Mello
Substituta do Oficiai

MOGI DAS CRUZES - ESTADO Dir:
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Marlene da Silva Maldonado
Presidente
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Convocatória 01115

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
00-\\P •-.
A Presidente do ISEP
---

Instituto Sementinha para Educação e Proteção, Sra.

Marlene da Silva Maldonado, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos
os associados e membros da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal desta instituição
para a assembleia extraordinária a ser realizada no próximo dia 02 de março de 2015,
na sede da Igreja Apostólica Adoração e Vida, à Rua Elgin, n° 126-A, bairro São João,
Mogi das Cruzes/SP, às 20h00, para juntos deliberarem, de acordo com a pauta
abaixo:
1) Eleição de Nova Diretoria Estatutária para exercício 2015— 2019, tendo em
vista a necessidade do preenchimento de cargos vacantes
2) Esclarecimentos sobre o reposicionamento institucional
3) Modificação do Estatuto Social para adequação ao reposicionamento
institucional
Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro de 2015

MarI ii

J Silva Maldonado
Presidente
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TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS DO INSTMJTO SEMENTINHA
GESTÃO 02/03/2015 a 02/03/2019
\ Pelo presente tomam posse solenemente, os inembros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do
'Instituo Sementinha, estabelecido na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na... Rua
n° 126 A, Centro, Mogi das Cruzes, São Paulo, inscrita no CNPUMF sob n°
0 ?0 Q.4.675.868/0001-42 para mandato de 02 de março de 2015 a 02 de março de 2019. Os membros
c."•,»
abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral realizada em 02 de março de 2015 ao
assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da
Entidade.
Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:
DIRETORIA EXECUTIVA
-- CARGO
Mareio Betini Maldonado Filho
Presidente
Marlene da Silva Maldonado
1° Vice Presidente
Wellington de Souza Morais
_2°_ Vice Presidente
Marcio Rogério de Almeida Ramos
30 Vice Presidente
Welton Denis Esteves dos Anjos
Diretor Financeiro
Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais
„ Diretora Secretária

CONSELHO FISCAL
Cargo

ASSINATURA

Renato Machado Lombardi
Conselheiro
Diego Luiz Soares
Conselheiro
Célia Aklko Shiba
Conselheira
Antonio Cuadrado Garcia
Conselheiro Suplente
Leandro Miranda da Silva
Conselheiro Suplente
Ulisses Milton de Souza Junior
Conselheiro Suplente
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, em primeira convocação, na
• sede da Igreja Apostólica Adoração e Vida, situada à Rua Elgin, numero cento e vinte e seis 'A", no bairro São
João, da cidade de Mogi das Cruzes/SP, reuniram£se os associados devidamente convocados e quites com
suas obrigações estatuárias, em Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA pare a seguinte ordem do dia- 1)
Eleição de Nova Diretoria para exercício 2015 — 2019. tendo em vista a necessidade do preenchimento de
cargos vacantes, 2) Esclarecimentos sobre o reposicionamento institucional e 3) Modificação do
Estatuto Social para adequação ao reposicionamento institucional. A sessão foi aberta com a presença de
membros da associação conforme lista de presença, anexa a essa ata. Por solicitação da atual presidente, Sra.
Marlene da Silva Maldonado, a sessão foi presidida pelo Sr. Mareio Betini Maldonado Filho, que convidou a
mim, Sra. Tatiana Cristina Cardoso Prestes Morais, para secretariar os trabalhos. O presidente da sessão.
usando palavra, deu ciência a todos da necessidade da renovação da Diretoria Estatutária para
preenchimento de' cargos vacantes e reposicionamento institucional da associação, afim de alinhar a
proposta de trabalho as novas parcerias que estão sendo firmadas. Ainda com uso da palavra, apresentou a
todos os candidatos à nova diretoria estatutária e na oportunidade também lembrou a todos que a motivação
para tal mudança estava baseada no fato de que todos ali reunidos respondiam a um chamado para atuar de
forma eficaz e fazer a diferença na sociedade, atendendo as convicções e valores cristãos que movem essa
associação. Em sequência deu-se a eleição da nova diretoria estatutária que passou a ter a seguinte
composição: Presidente: Sr. Marcia Betini Maldonado Filho, brasileiro, casado, autônomo, RG n° 25.061.530-7,
CPF n°267.893868-90. residente à Rua Paulo VI, 871, Jd. São Pedro, César de Souza, Mogi das
Cruzes/SP; Primeiro Vice-Presidente: Sra. Marlene da Silva Maldonado, brasileira, viúva, pedagoga, RG n°
6.384.462-X, CPF n° 245.539.198-18, residente à Rua dos Vicentinos. 80-A, Vila Natal. Mogi das
Cruzes/SP; Segundo Vice-Presidente: Sr. Wellington de Souza Morais, brasileiro, casado, administrador de
negócios. RG n° 30.638.604-5, CPF n° 303.347278-80, residente à Rua Dr. Renato Granadeiro Guimarães,
294. Mogilar, Mogi das Cruzes/SP: Terceiro Vice-Presidente: Sr. Mareio Rogério de Almeida Ramos, brasileiro,
casado, funcionário público, RG n° 21.943.526-1, CPF n° 255.346.758-37, residente à Rua Ezelino da Cunha
Glória, 699, BI C, Ap 31, Jd Maricá, Mogi das Cruzes/SP; Diretor Secretário: Sra. Tatiana Cristina Cardoso
Prestes Morais, brasileira, casada, fotógrafa. RG n°34.579.188-5, CPF n°306.411.418-23, residente ú Rua: Dr.
Renato Granadeiro Guimarães, 294. Mogilar. Mogi das Cruzes/SP; Diretor Financeiro (tesoureiro); Sr.
VVelton Denis Estavas dos Anjos, brasileiro, casado, empresáno, RG n° 33.279.865-3. CPF n°286.380.618-li,
residente à Estr. Rikio Suenaga, 251, casa 04, Caputera, Mogi das Cruzes/SP Para o Conselho Fiscal, foram
eleitos corno titulares os seguintes conselheiros: Sr. Renato Machado Lombardi, brasileiro, solteiro, Eng.
Quimico, RG no 24.595.927-0. CPF n° 309.902.568-20, residente à Avenida Brasil, 370, Mogi Moderno, Mogi
das Cruzes/SP; Sr. Diego Luiz Soares. brasileiro, casado, engenheiro. RG n° 29 977.275, CPF n° 319.513.38812, residente à Rua Professor Antonio Rodrigues Claro Sobrinho, 230. bloco C, apto 98. Jd. São Carlos,
Sorocaba/SP e Sra. Célia Akiko Shiba, brasileira, divorciada, digitadora, RG n° 20.161.505-8, CPF n°
249.401.038-11, residente à Av. Henrique Eroles, 1917 Alto do lpiranga, Mogi das Cruzes1SP e como
conselheiros suplentes: Sr. Antonio Cuadrado Garcia, casado, aposentado, RG no 8.204.715-7, CPF no
691.403 088-04, residente à Rua Nina Rodrigues. n° 365, Vila Suissa, Mogi das Cruzes/SP, Sr Leandro Miranda
as Silva, brasileiro, casado, cabeleireiro. RG n° 18.281.175. CPF n°214.956.398-35, residente à Rua Francisco
Alves dos Anjos. n° 590, Chácara Jafet, Mogi das Cruzes/SP e Ulisses Milton de Souza Junior, solteiro,
administrador. RG n° 35.359.543, CPF n° 437.754.448-90, residente à Rua Jorge Lothãrio da Roza, n° 63, Vila
Natal, Mogi das Cruzes/SP. Dando sequência à ordem do dia, para fazer esclarecimentos sobre o
reposicionamento institucional da associação, o presidente passou a palavra à Sra Fernanda Cristina
Maldonado de Paula, que fez uma apresentação da organização atual do Instituto Sementinha. Também
informou que o Instituto Sementinha foi escolhido pela Organização Não Governamental "Visão Mundial' para
ser o sucessor na gestão do projeto "Esportes para a Vida", em operação no Conjunto Vereador Jefferson da
Silva, nesta cidade Apresentou a todos a missão e visão institucional atual, explicou o papel e funcionamento
das creches "A Sementinha". hoje com duas unidades instaladas na cidade. Frente a possibilidade de
reposicionamento da instituição, a Sra. Fernanda também explicou sobre a oportunidade do Instituto Sementinha
atuar na área da educação Não formal, já que as experiências acumuladas até o momento estavam
majoritariamente focadas em educação formal Em seguida falou sobre a experiência do Projeto Jequitiba de
educação não formal com ênfase na arte e cultura, e mencionou o desejo que a equipe tem de reativá-lo. Na
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sequência, o presidente passou a palavra para o Sr. Wellington de Souza Morais, que fez uma apresentação
sobre o 'Projeto Esportes para a Vida", explicando como o projeto nasceu no coração do Sr. Claudemir
Jeronimo Barreto, o 'Cacau", e como o mesmo encontrou na ONG Visão Mundial a expertise necessária para
colocar o projeto em prática na comunidade do Conjunto Jefferson, nesta cidade. O Sr. Wellington também
explicou com o projeto funciona tecnicamente, fornecendo o número de crianças atendidas, informando quem
são os atuais parceiros e dando urna breve visão sobre comunidade do Conjunto Jefferson. Compartilhou que a
experiência vivida por meio do "Projeto Esportes para a Vida", gerou uma metodologia de atuação na área de
esportes para desenvolvimento chamada *Bate Bota com Cacau", que será difundida amplamente pela Visão
Mundial. Finalizou sua participação reforçando os motivos que levaram a Visão Mundial a escolher o Instituto
Sementínha como organização que irá dar continuidade nas ações deste projeto. Em seguida, o presidente, com
apoio da Sra. Fernanda. explicou com se daria o processo de transição da gestão do projeto no encerramento
do convênio com o Cacau, também explicou sobre a oportunidade do estabelecimento de uma Célula de
Sustentabilidade, como estratégia de mobilização e captação de recursos para o Projeto Esportes para a Vida,
bem como para o Instituto Sementinha. Em seguida foi esclarecido as diferenças de atuação da diretoria
estatutana e do, corpo técnico operacional e nesta ocasião a Sra. Fernanda Cristina Maldonado de Paula toi
nomeada pelo presidente eleito á função de Diretora Executiva do Instituto Sementinha, ficando responsável
por toda a gestão dos projetos da associação, devendo esta prestar contas obrigatoriamente uma vez por ano
e a qualquer momento sob demanda da diretoria estatutária ou conselho fiscal. Em seguida, a Sra. Fernanda
deu maiores detalhes sobre o funcionamento do Instituto Sementinha e de cada um dos projetos atuais e
futuros. Nesta ocasião a Sra. Marlene da Silva Maldonado expos ao grupo a oportunidade que estava sendo
discutida com a secretaria municipal de educação para estender a experiencia da metodologia ide educação por
princípios, adotada pelas creches do Instituto, para outras escolas da rede municipal de ensino. O presidente
informou também que a Visão Mundial estará oferecendo ao instituto um programa completo de formação e
capacitação' técnica em temas relacionados a gestão do terceiro setor e apresentou o calendário das quatorze
oficinas que serão realizadas no decorrer deste ano. Em seguida passou-se a apreciação da proposta de
modificação estatutária, conforme segue a descrição sumária. A alteração do nome, endereço da sede e
objetivos do Instituto Sementinba, passando a seguinte redação: Artigo 1°. O INSTITUTO SEMENTINHA
PARA EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, também designado INSTITUTO
SEMENTINHA, é urna associação de direito pnvado de caráter humanitário e cristão, com fins não econômicos e
constituído por prazo indeterminado. Artigo 2°. Tem sua sede administrativa e foro na cidade de Mogi das
Cruzes. Estado de São Paulo, á Rua Eigin, 126, São João, em Mogi das Cruzes. São Paulo, podendo abrir e
encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do país. Artigo 3° O INSTITUTO SEMENTINHA tem finalidades
filantrópicas e de caráter beneficente, educativo, cultural e de assistência social, com ênfase em: I Promover e
articular ações de assistência social, cultural, educacional, esportiva ou qualquer outro tipo de assistência que
seja necessária para proteção de crianças e adolescentes; II Cooperar para que as crianças, adolescentes e as
famílias recebam completa assistência dentro das normas filantrópicas e legais; III Prestar serviços de educação
formal e não formal a crianças e adolescentes, durante periodo integral ou parcial sob orientação desta entidade
que se baseará nos princípios cristãos, cívicos e éticos; IV Desenvolver e difundir metodologias, ferramentas.
tecnologias sociais e ações que favoreçam o aprendizado acadêmico ou não de crianças, adolescentes, jovens
e adultos, através da educação por pencipicrs cristãos. Artigo 4°. O INSTITUTO SEMENTINHA tem por objetivo
social promover o bem estar de crianças e adolescentes, baseado em princípios cristãos, através da criação e
do desenvolvimento de atividade que se enquadre em suas finalidades, sem qualquer distinção de
nacionalidade, origem, raça, cor, gênero, credo religioso, politico ou qualquer outra forma de discriminação e
visará à promoção humana e cristã conforme princípios da Biblia Sagrada, em todas as suas atividades e
realizações. Fica excluído o parágrafo primeiro, passando o artigo 4° a ter um parágrafo único com a seguinte
redação: É vedado ao INSTITUTO SEMENTINHA participar de qualquer atividade, apoio ou manifestação de
caráter político partidário. No que tange a composição e administração de fundos foram alterados o Artigo
8°: § 1° O Fundo Patrimonial será formado por recursos provenientes de doações de pessoas físicas ou
jurídicas, associados ou não, bem como por dotações do próprio INSTITUTO SEMENTINHA. § 20 Os recursos
componentes do Fundo Patrimonial serão segregados do restante do património do INSTITUTO SEMENTINHA,
inclusive em contas contábeis distintas e serão geridos conforme dispuser a Diretoria, sob a supervisão do
Conselho Fiscal. § 30
O INSTITUTO SEMENT1NHA deverá administrar os recursos componentes do Fundo
Patrimonial com prudência e responsabilidade, visando atingir os objetivos determinados para sua instituição e
considerando sua capacidade reduzida de assumir quaisquer riscos. § 4° A Diretoria poderá nomear um gastar
dos recursos componentes do Fundo Patrimonial, previamente indicado por qualquer membro da Assembleia,
Diretoria ou Conselho Fiscal. § 5° O gestor deverá ser instituição comprovadamente idónea e com notória
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expertise em administração patrimonial e de recursos. § 60 A Diretoria poderá, a qualquer tempo. destituir o
gestor do Fundo Patrimonial, mediante prévia consulta e aprovação do Conselho Fiscal. e Artigo 90, § 20: O
INSTITUTO SEMENTINHA somente poderá utilizar parcelas que excederem 100% (cem por cento) dos
rendimentos reais mensais advindos de cada investimento integrante do Fundo Patrimonial em objetivo estranho
ao determinado em sua instituição mediante a aatorização expressa da Diretoria, com consulta prévia ao
Conselho Fiscal. Acerca dos órgãos da administração foram alterados o CAPITULO IV - DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO. Altera o Artigo 15°. O presidente poderá a qualquer momento, nomear e irdicar órgãos de
assessoria e consulta que se fizerem necessários para o aperfeiçoamento da sua gestão. Esses órgãos serão
compostos prioritariamente por membros da Assembleia ou pessoas externas convidadas para prestarem
serviços voluntários e compor outros conselhos ou comissões técnicas de trabalho. Esses órgãos só poderão
ser nomeados para o pertodo de urna gestão, deixando de existir ao final do mandato da diretoria que os
nomeou. (art. 20 Inciso IX), Artigo 18°. Parágrafo Terceiro: Para a alteração dos Artigos 80 e 9' do presente
Estatuto, será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados componentes do quadro associativo
do INSTITUTO SEMENTINHA e recomendação expressa prévia da Diretona e do Conselho Fiscal. Parágrafo
Quarto: Para addeliberação" prevista no item "lir, sara exigido o veto concorde de 4/5 (quatro quintos) dos
associados componentes do quadro associativo do INSTITUTO SEMENTINHA, especialmente convocados para
esse fim. Acerca das competências da diretoria, fica alterado o Artigo 20°. Compete à Diretoria: incisos XIII Nomear e destituir o Gestor do Fundo Patrimonial, mediante aprovação do Conselho Fiscal; XIV- Decidir sobre
a utilização extraordinária de recursos do Fundo Patrimonial, na forma do Parágrafo 2° do Artigo 9*, mediante
prévia recomendação do Conselho Fiscal; Artigo 21°. Compete ao Presidente da Diretoria: altera o Inciso VIII Aprovar, ouvido o Conselho Fiscal, a instalação de Comités para assuntos especializados, determinando prazos
e objetivos, e ainda nomeando participantes; Artigo 23°. Compete ao Diretor Secretário, altera o inciso 1.
Secretariar as reuniões da Diretoria e de Assembleia; Ficam revogados por completo os capítulos VIII - Da
Capelania; IX - Do Conselho Executivo e X - Do Conselho Consultivo - pela compreensão de que as funções
atribuídas a esses órgãos devem ser assumidos pela Diretoria e Conselho Fiscal. Revogado também os
parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 35. Altera-se os Artigos 366: No dia da eleição a Assembleia
Geral será instalada pelo Presidente da Diretoria, que convidará 3 (três) associados presentes para constituir a
Mesa que dirigirá os trabalhos do pleito e apuração dos votos, 390: Os membros da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal, exercerão gratuitamente seus cargos não tendo nenhum tipo de remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente por qualquer forma, titulo em razão das competências, funções ou atividades
que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, e 45°: O INSTITUTO SEMENTINHA aplicará suas
rendas, seus recursos e eventuais resultados operacionais integralmente no território nacional e na manutenção
e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Revogado o parágrafo (mico do artigo 47". Dado a
exclusão dos capítulos VIII, IX e X, foram renomeados os artigos a partir do 290 ao 44°, conforme consta do
estatuto anexo a esta ata. Todas as alterações apresentadas forma aprovadas por unanimidade pelos
presentes. Nada havendo mais a tratar, o presidente agradeceu a participação dos presentes e encerrou
a assembleia Eu, Tatiana CristIna Cardoso Prestes Morais, lavrei esta ata que será assinada por
mime pelo presidente.
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INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO
E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO,
SEDE, DURAÇÃO E FINS
DA
Artigo 1°.
O INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, tarilbém designado INSTITUTO SEMENTINHA, é uma associação de direito privado de
caráter humanitário e cristão, com fins não econômicos e constituído por prazo indeterminado.
Artigo 2°.
Tem sua sede administrativa e foro na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, à
Rua Elgin. 126, São João, em Mogi das Cruzes São Paulo, podendo abrir e encerrar filiais e escritórios em
qualquer parte do pais.
Artigo 30.
O INSTITUTO SEMENTINHA tem finalidades filantrópicas e de caráter beneficente, educativo,
cultural e de assistência social, com ênfase em;
1.

IV

Promover e articular ações de assistência social, cultural, educacional, esportiva ou qualquer outro
tipo de assistência que seja necessária para proteção de crianças e adolescentes;
Cooperar para que as crianças, adolescentes e as famílias recebam completa assistência dentro das
normas filantrópicas e legais;
Prestar serviços de educação formal e não formal a crianças e adolescentes, durante período integral
ou parcial, sob orientação desta entidade que se baseará nos princípios cristãos, cívicos e éticos,
Desenvolver e difundir metodologias, ferramentas, tecnologias sociais e ações que favoreçam o
aprendizado académico ou não de crianças, adolescentes, jovens e adultos, através da educação por
princípios cristãos (de acordo com o inciso I);

Artigo 4°.
O INSTITUTO SEMENTINHA tem por objetivo social promover o bem estar de crianças e
adolescentes, baseado em principios cristãos, através da criação e do desenvolvimento de atividade que se
enquadre em suas finalidades, sem qualquer distinção de nacionalidade, origem, raça, cor, género. credo
religioso, político ou qualquer outra forma de discriminação e visará à promoção humana e cristã conforme
princípios da Bíblia Sagrada. em todas as suas atividades e realizações.
É vedado ao INSTITUTO SEMENTINHA participar de qualquer atividade, apoio ou
§ Único
manifestação de caráter político partidário.

CAPITULO II
DO PATRIMÓNIO SOCIAL E DO FUNDO PATRIMONIAL
Artigo 5°.
O patrimônio do INSTITUTO SEMENTINHA é constituído pelos seus bens imóveis, móveis,
semoventes, valores e direitos, adquiridos ou recebidos em doação, contribuição, subvenção, legado ou por
qualquer outra forma licita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento dos seus
objetivos sociais.
Os bens imóveis onde são ou serão exercidas as atividades do INSTITUTO SEMENTINHA
§ 1°
têm caráter institucional, e só poderão ser adquiridos, alienados ou onerados por deliberação da Assemb
Geral,

• O27
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O INSTITUTO SEMENTINHA poderá rejeitar doação, contribuição, subvenção ou legadc que
§ 2°
contenha cláusulas restritivas, encargos ou gravames de qualquer espécie, ou ainda, que sejam contrários
aos seus objetivos, à sua natureza ou à lei.
2r* RCP3 Molp titio CrilitY4-5P
Artigo 6°.
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As receitas do INSTITUTO SEMENTINHA serão constituídas por
Contribuições dos associados;
Auxílios, doações, legados. subvençães, e outros recebimentos lícitos dos associados ou de
terceiros:
Receitas patrimoniais ou financeiras;
Receitas que se originarem das atividades inerentes ao seu objetivo;
Outras receitas, inclusive oriundas de exploração de atividades que tenham por fim gerar
recursos para o INSTITUTO SEMENTINHA. cujo resultado integrai será, necessariamente.
revertido ao INSTITUTO SEMENTINHA para ser aplicado nos seus objetivos sociais

As despesas do INSTITUTO SEMENTINHA atenderão às necessidades administrativas e à
Artigo 7°.
realização dos objetivos sociais, a juízo da Diretoria e previstas na programação anual de atividades e
orçamento a serem submeadcs e aprovados pela Assembléia Geral
No mês de dezemorc de cada ano: a programação para as atividades e a proposta
orçamentária para o ano seguinte;
No mês de março de cada ano: o Relatório da Diretoria, o Balanço, as Demonstrações
Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício anterior.
Artigo 8°.
O INSTITUTO SEMENTINHA poderá instituir, como parte integrante de seu patrimônio, um
Fundo Patrimonial que visará atingir objetivos específicos. garantir a sustentabilidade do INSTITUTO
SEMENTINHA ou perpetuar seu objeto social
O Fundo Patrimonial será formado por recursos provenientes de doações de pessoas físicas
§ 1°
ou jurídicas. associados ou não bem como por dotações cie próprio INSTITUTO SEMENTINHA.
Os recursos componentes do Fundo Patnmonial serão segregados do restante do patrimônio
§ 2°
do INSTITUTO SEMENTINHA, inclusive em contas contábeis distintas e serão geridos conforme dispuser a
Diretoria, sob a supervisão do Conselho Fiscal
O INSTITUTO SEMENTINHA deverá administrar os recursos componentes do Fundo
§ 3°
Patrimonial com prudência e responsabilidade, visando atingir os objetivos determinados para sua instituição
e considerando sua capacidade reduzida de assumir quaisquer riscos
§ 4°
A Diretoria poderá nomear um gestor dos recursos componentes do Fundo Patrimonial,
previamente indicado por qualquer membro da Assembléia. Diretoria ou Conselho Fiscal
§ 5°
O gestor deverá ser instituição comprovadamente idônea e com notória expertise em
administração patrimonial e de recursos
A Diretoria poderá. a qualquer tempc. destituir o gestor do Fundo Patrimonial, mediante prévia
§ 6°
consulta e aprovação do Conselho Fiscai
Artigo 9°.
O INSTITUTO SEMENTINHA poderá utilizar, exclusivamente para materializar seu objeto
social e arcar com as despesas administrativas necessárias à manutenção de suas atividades. até 100% dos
rendimentos reais mensais advindos de cada investimento inteorante do Fundo Patrimonial. Os rendimentos
restantes serão mantidos, aplicados ou reaplicados, conforme o caso, no Fundo Patrimonial, visando à
realização do objetivo para o qual foi instituído.
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O INSTITUTO SEMENTINHA somente poderá utilizar parcelas que excederem MO% (cem
§
por çento) dos rendimentos reais mensais advindos,de cada investimento integrante do Fundo Patrimonial em
o estranho ao determinado em sua instituição mediante a autorização expressa da Diretoria, com
.c?Sr o a prévia ao Conselho Fiscal
30
Os valores resgatados do Fundo Patrimonial na forma do § 2° deverão ser restituídos nos
§
seguintes prazos máximos contados da data do resgate dos recursos
1.
Para suprimento de caixa: 2 (dois) anos.
II.
Para investimentos fixos em suas unidades: 5 (cinco) anos.
§ 4°

Os percentuais descritos no parágrafo 2° são cumulativos e não excludentes.

CAPITULO III
DOS ASSOCIADOS
Artigo 100.
O INSTITUTO SEMENTINHA é constituído por número ilimitado de associados em diversas
instâncias, unidos no propósito de trabalhar pelos menores, idosos e famílias da comunidade.
§ 10
São associados solidários aqueles que, de forma voluntária e sem remuneração, prestarem
serviço ao INSTITUTO SEMENTINHA e se ocuparem de suas atividades, em qualquer de seus setores. Serão
admitidos mediante convite da Diretoria, após aprovação e atribuição das suas funções, tarefas ou serviços
pelo Presidente. Os associados solidários, após atribuição de função relevante, terão a designação de
"Conselheiros Voluntários"
§ 2°
São associados contribuintes aqueles que aprovados e registrados pela Diretoria,
contribuírem financeiramente para o INSTITUTO SEMENTINHA, em qualquer das formas eventualmente
propostas e com a qual o associado vier a se comprometer de maneira regular.
0
São associados beneméritos aqueles que tiverem contribuído financeiramente ou prestado
§3
serviços ao INSTITUTO SEMENTINHA, ambos de forma relevante e assim reconhecidos pela Diretoria.
§ 4°
Será equiparado ao associado benemérito o representante de pessoa jurídica que seja
parceira do INSTITUTO SEMENTINHA em projetos de mútuo interesse ou doadora de recursos relevantes,
quando convidado formalmente pelo Presidente
50
São instituições associadas àquelas legitimamente constituídas. que correspondem às
§
finalidades do INSTITUTO SEMENTINHA e requeiram sua filiação e, como tais, sejam aceitas pela Diretoria,
"ad referendum" da Assembléia Geral. As instituições associadas serão representadas em Assembléia Geral
por seu presidente e vice-presidente, ou por 2 (dois) membros de sua diretoria, devidamente nomeados pelo
presidente
Os associados, quando no exercício de cargos e funções na administração, Diretoria,
§ 6°
Conselhos ou qualquer outra atividade do INSTITUTO SEMENTINHA, não respondem solidária ou
pessoalmente pelas obrigações que contraírem em nome do INSTITUTO SEMENTINHA, na prática do ato
regular de sua função.
Artigo 11°.
I.
II.

São direitos dos associados:
Participar da Assembléia Geral:
Votar em Assembléia Geral;
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'Rendimento real", nos termos do presente Estatuto, é o rendimento nominal de cada
§ 1°
investimento do Fundo Patrimonial, descontada a inflação do período, corrigida pelo IPCA (índice Nacional de
-iaços ao Consumidor Amplo), ou índice que vier a substitui-lo.

§ 2°
Qualquer associado poderá em qualquer tempo solicitar sua retirada do INSTITUTO
SEMENTINHA, mediante pedido de demissão, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.
Artigo 12°.
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Artigo 13°.
I
II.
III.
IV.

São deveres dos associados:
ContAbuir para realização das finalidades e objetivos do INSTITUTO SEMENTINHA e zelar
pelo seu bom nome;
Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, as normas regimentais e regulamentares,
assim como as determinações do INSTITUTO SEMENTINHA:
Abster-se de qualquer manifestação de caráter político-partidário, ou relativo a questões
raciais ou nacionalistas em nome do INSTITUTO SEMENTINHA;
Comunicar, por escrito, a sua mudança de endereço:
Solver com pontualidade as contribuições sociais a que se comprometerem e as tarefas e
atividades que lhe forem designadas;
Comparecer às Assembléias ou reuniões para as quais forem convocados;
Levar ao conhecimento do INSTITUTO SEMENTINHA, através de seus órgãos executivos. os
fatos que comprometem ou possam vir a comprometer o desempenho de sua missão, seu
bom nome ou seu patrimônio.
Os associados perderão seus direitos:
Se infringirem qualquer disposição estatutária, regimento ou qualquer decisão dos órgãos
sociais:
Se praticarem qualquer ato que implique desabono ou descrédito do INSTITUTO
SEMENTINHA ou de seus membros;
Se praticarem atos ou valerem-se do nome do INSTITUTO SEMENTINHA para tirar proveito
patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros;
Se deixarem de solver, com pontualidade, as contribuições sociais a que se comprometerem
e as tarefas e atividades que lhe forem designadas.

§ 1°
Em qualquer das hipóteses previstas neste Artigo 13°, além de perderem seus direitos, os
associados poderão ser excluídos do INSTITUTO SEMENTINHA por decisão da Diretoria, sendo resguardado
o direito de defesa e de recurso à Assembléia Geral
§ 2°
O Associado excluído que desejar recorrer da decisão encaminhará o recurso ao Presidente
da Diretoria, que se incumbirá de convocar a Assembléia Geral para deliberar sobre o assunto e decidir, de
forma definitiva, quanto á exclusão ou não do associado.

CAPITULO IV
. DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14°.
I
II.

São órgãos do INSTITUTO SEMENTINHA.
A Assembléia Gerai;
A Diretoria;
O Conselho Fiscal.

00013786

Somente gozarão dos direitos dos incisos I e II os associados com mais de 1 (um) ano de
'1 1°
efetividade social, e do inciso III os associados com mais de 3 (três) anos de efetividade social, sempre a partir
de sua aprovação e registro pela Diretoria.

R2g 121" 3 2°

.0 '?

Ser votado em Assembléia Geral;
Participar da Diretoria e Conselhos do INSTITUTO SEMENTINHA, sem remuneração.
Receber as comunicações e publicações associativas,
Participar dos cursos, conferências eventos e palestras promovidas pelo INSTITUTO
SEMENTINHA
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III.
IV.
V
VI

:5-

16°.
A Assembléia Geral é soberana em suas resoluções, podendo ser ordinária ou extraordinária,
composta por todos os associados, após estarem de gozo de sua efetividade social por um período mínimo
de 1 (um) ano a partir de sua aprovação e registro pela Diretoria

'AO

A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente da Diretoria, mediante envio de
§ 1°
correspondência a todos os associados, com antecedência mínima de 7 (sete) dias e por edital afixado na
sede do INSTITUTO SEMENTINHA, com igual antecedência. Em ambos os casos, da convocação deverão
constar a ordem do dia, data e hora de realização da Assembléia Geral.
§ 2°
Os associados poderão ser representados na Assembléia Geral por procurador. mediante
apresentação do instrumento de mandato com poderes especiais e voto expresso para a Assembléia
convocada, inclusive para eleição de membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.
§ 3°

Em Assembléia, cada procurador poderá representar, no máximo, 2 (dois) associados.

§ 4°

Cada Associado terá direito a um só voto em Assembléia Geral.

§ 5°
As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples de votos,
observadas as situações especiais previstas no presente Estatuto.
As deliberações da Assembléia Geral obrigam todos os associados, ainda que ausentes,
§ 6°
dentro das disposições do presente Estatuto.
§ 7°
A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria, ou Vice-Presidente, nessa
ordem, O Presidente da Assembléia Gerai pode convidar outras pessoas dela participantes para compor a
mesa diretora dos trabalhos.
§ 8°
A Assembléia Geral será instalada em primeira convocação com quorum de pelo menos 50%
(cinquenta por cento) dos associados e em segunda convocação com qualquer número de associados. a qual
se dará 30 (trinta) minutos após a primeira.
Artigo 17°.
A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariarnente 2 (duas) vezes ao ano, convocada peio
Presidente da Diretoria ou por, pelo menos, 1/5 (um quinto) de seus associados e decidirá por maioria simples
de votos, observadas as exceções previstas no presente Estatuto:
1— no mês de dezembro para:
(a) Tomar conhecimento da programação a ser proposta pela Diretoria para as atividades do ano
seguinte:
; b) Aprovar a Proposta Orçamentária para o ano seguinte.
— no mês de março para:
(a) Tomar conhecimento das realizações do ano anterior,

Regioro 0° 00013186

CANTULO V
DA ASSEMBLÉIA GERAL
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O presidente poderá a qualquer momento, nomear e indicar órgãos de assessoria e consulta
Artigo 15°.
que se fizerem necessários para o aperfeiçoamento da sua gestão. Esses órgãos serão compostos
prioritariamente por membros da Assembléia ou pessoas externas, desde que especialistas que trabalhem
voluntariamente para compor outros conselhos, que não descritos neste estatuto ou comissões técnicas de
trabalho. Esses órgãos só poderão ser nomeados para o período da gestão, deixando de existir ao final do
mandato da diretoria que os nomeou (art. 20 inciso IX).

Artigo 18°.
A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, mediante convocação do Presidente da
Diretoria, ou ainda por requerimento apresentado por pelo menos 1(5 (um quinto) de seus associadas, para:
Preencher os cargos vacantes que se verificarem na Diretoria e no Conselho Fiscal,
Destituir os membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal:
Deliberar sobre resolução que leve à dissolução do INSTITUTO SEMENTINHA:
Autorizar a Diretona a adquirir, alienar ou onerar os bens imóveis de caráter institucional do
IV.
INSTITUTO SEMENTINHA;
Modificar ou reformar o estatuto social.
V.
A Assembléia Geral Extraordinária somente poderá deliberar sobre os assuntos mencionados
§ 1°
no instrumento de convocação.
§ 2°
Para as deliberações objeto dos itens 'II", "IV. e "V' será exigido o voto concorde de 2/3 (dois
terços) dos associados presentes na Assembléia Geral especialmente convocada para esses fins, a qual não
poderá ser instalada, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3
(um terço) dos associados nas convocações seguintes, observado o disposto no Parágrafo Terceiro Infra
Para a alteração dos Artigos 8° e 9' do presente Estatuto, será exigido o voto concorde de 2/3
§ 3°
(dois terços) dos associados componentes do quadro associativo do INSTITUTO SEMENTINHA e
recomendação expressa prévia da Diretoria e do Conselho Fiscal.
§ 4°
Para a deliberação prevista no item "III", será exigido o voto concorde de 4/5 (quatro quintos)
dos associados componentes do quadro associativo do INSTITUTO SEMENTINHA, especialmente
convocados para esse fim
CAPITULO VI
DA DIRETORIA
Artigo 19°.
1
li.
III.
IV.
V
VI.

A Diretoria será composta de 6 (seis) membros, e constituir-„e á de
1 (um) Presidente,
1 (um) 1° Vice-Presidente,
1 (um) 2° Vice-Presidente,
1 (um) 3° Vice-Presidente,
1 (um) Diretor Secretário,
1 (um) Diretor Financeiro,

O Presidente e o 1° Vice-Presidente serão eleitos pela Assembléia Geral, dentre os
§ 1°
assockados, e terão mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) reeleição.

r
Desde que não se apresentem outros candidatos aos respectivos cargos, ou em casos
e..-~nais
a Assembléia Geral pode decidir pela reeleição do Presidente e Vice-Presidente para um 3°
frandato de 4 (quatro) anos.
ç 3°

Vagando-se o cargo do Presidente ou dos Vice-Presidentes, a Assembléia Geral elegerá o
s9r.k-st rto no prazo de 60 (sessenta) dias, o qual terá mandato findo com o da atual Diretoria.

§ 44

Os demais membros da Diretoria serão da confiança do Presidente, e suas funções e
..;.k..-os serão por ele determinados, inclusive a designação correspondente à função que lhe for atribtf

Rdivoitre n°00013786

. 411 — a Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada 4 (quatro) anos, no mês de julho, para eleger
residente e os Vice Presidentes da Diretoria e os membros Conselho Fiscal.
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(b) Aprovar o Relatório da Diretoria;
(c) Aprovar o Balanço do exercício findo e o parecer do Conselho Fiscal.

INSTITUTO
Os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de
§ 5°
seus sucessores.
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Artigo 200.

•

II
iJII.

Ciç
IV
V.

VI.
VII
VIII
IX.

X
XI
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Compete à Diretoria:
Rogi¥Ironu 00013786
Reunir-se 1 (uma) vez por mês, ou sempre que necessário mediante convocação do
Presidente, e da qual se lavrará a competente ata;
Gerir e administrar os serviços e os negócios do INSTITUTO SEMENTINHA assegurando a
sua estabilidade econômico-financeira e a perenidade dos seus bens patrimoniais
Fazer cumprir este Estatuto: e em especial promover as atividades necessárias ao
desenvolvimento dos objetivos filantrópicos, de caráter beneficente, educativo, cultural, e de
assistência scciai do INSTITUTO SEMENTINHA
Elaborar e submeter à Assembléia Geral em tempo hábil, a programação anual de atividades
e a correspondente proposta orçamentária:
ElabOrar e submeter à Assembléia Geral. até o final do mês de março de cada ano, as
demonstrações financeiras do ano anterior, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual
de atividades:
Decidir sobre os casos de ausência e afastamento de seus membros,
Decidir sobre a admissão, punição e exclusão dos associados, cabendo ao Presidente da
Diretoria o voto de qualidade,
Estabelecer e zelar pelo bom funcionamento da estrutura organizacional do INSTITUTO
SEMENTINHA
Designar e homologar as funções, tarefas ou serviços a serem prestados pelos associados.
bem como decidir sobre a composição e indicação dos membros dos diversos órgãos de
assessoria da entidade, cabendo ao Presiaente da Diretoria o voto de qualidade:
Decidir quanto aos atos que envolvam responsabiliaade econômica e financeira para o
INSTITUTO SEMENTINHA
Movimentar os recursos do INSTITUTO SEMENTINHA junto às instituições financeiras
Coordenar e fiscalizar a gestão. administração e investimento dos recursos componentes do
Fundo Patrimonial, respeitando o disposto nos Artigos 8° e 9' deste Estatuto
Nomear e destituir o Gestor do Fundo Patrimonial, mediante aprovação do Conselho Fiscal:
Decidir sobre a utilização extraordinária de recursos do Fundo Patrimonial, na forma do
Parágrafo 2 0 do Artigo 90 , mediante prévia recomendação do Conselho Fiscal:
Recomendar á Assembléia Geral quaisquer alterações do presente Estatuto.

As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria simples de seus membros, respeitado o
§ 1°
voto de qualidade do Presidente da Diretora.
§ 20
É vedado à Diretoria aceitar donativos e legados que originem condições ou encargos que
contrariem o Estatuto ou os firs do INSTITUTO SEMENTINHA.
Artigo 21°.
i
II
!II.
IV
V

VI.
VII.

Compete ao Presidente da Diretoria,
Nomear os Diretores Executivos para os diversos cargos de Diretoria.
Dirigir os trabalhos da Diretoria:
Convocar instalar e presidir a Assembléia Geral e as reuniões dos diversos Conselhos do
INSTITUTO SEMENTINHA, na forma e prazos estabelecidos no presente Estatuto:
Representar o INSTITUTO SEMENTINHA, em Juizo ou fora dele
Constituir, juntamente com um dos Vice-Presidentes, ou Diretor Secretário ou ainda Diretor
Financeiro, procuradores. inclusive com poderes 'ad judicia et extra' observada as demais
disposições do presente Estatuto,
Junto com outros Diretores, assinar os documentos, contratos e instrumentos, nas situações
e instâncias previstas no presente Estatuto
Decidir sobre a composição e indicação dos membros dos diversos órgãos de Assessor
Aconselhamento da entidade, estabelecendo prazo para os respectivos
_7
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IX.

Aprovar, ouvido o Conselho Fiscal, a instalação de Comitês para assuntos especializados,
determinando prazos e objetivos, e ainda nomeando participantes:
Exercer a direção dos negócios do INSTITUTO SEMENTINHA, providenciando a execução
de suas deliberações. cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto e os ordenamentos editados
por portarias ou despachos.

Artigo 22°.
ordem:
1.

Compete ao 1°. Vice-Presidente, ao 2°. Vice-Presidente e ao 3°. Vice-Presidente, nessa

Artigo 23°.

Compete ao Diretor Secretário:
Secretariar as reuniões da Diretoria e de Assembléia;
Redigir e assinar. juntamente com o Presidente, as Atas das Assembléias Gerais e Conselhos
do INSTITUTO SEMENTINHA:
Cuidar de todos os livros, papéis e documentos do INSTITUTO SEMENTINHA:
Ter, a seu cargo, a direção do arquivo geral, bem assim cio fichário e cadastramento de
associados;
Por indicação do Presidente, acumular o cargo de outros Diretores nas eventuais ausências
ou vacância do cargo, assumindo e exercendo as respectivas funções.

til.
IV.
V.

Artigo 24°.

IV.
V
VI.
VII.

Substituir o Presidente da Diretoria, nas suas ausências, impedimentos ou vacância do cargo,
Por indicação do Presidente, acumular o cargo de outros Diretores nas eventuais ausências
ou vacância do cargo, assumindo e exercendo as respectivas funções;
Assumir qualquer outra função que venha a ser designada pelo Presidente.

Compete ao Diretor Financeiro:
Praticar os atos e tomar as providências necessárias para a boa gestão económica e
financeira do INSTITUTO SEMENTINHA;
Acompanhar a execução orçamentária do INSTITUTO SEMENTINHA, em especial quanto ás
fontes de receita e ao controle das despesas, em todos os seus setores ou departamentos:
Manter a Diretoria permanentemente informada, através de relatórios, balancetes e fluxos de
caixa;
Preparar em tempo hábil, para aprovação da Diretoria, Conselhos e Assembléia Geral, o
orçamento do exercício seguinte e as demonstrações financeiras do exercício anterior.
Representar O INSTITUTO SEMENTINHA junto às Instituições Financeiras;
Junto com outros Diretores, assinar os documentos, contratos e instrumentos, nas situações
e instâncias previstas neste estatuto;
Por indicação do Presidente, acumular o cargo de outros Diretores nas eventuais ausências
ou vacância do cargo, assumindo e exercendo as respectivas funções.

Artigo 25°.
O INSTITUTO SEMENTINHA considerar-se-á obrigado, em juízo ou fora dele, quando
representada individualmente pelo Diretor Presidente ou por um dos Diretores Vice-Presidentes.
Para formalização dos atos e atividades descritas nos itens X e XI do Artigo 20°, far-se-á
§ 1°
necessária a assinatura de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Presidente ou Diretor Financeiro.
Para formalização dos atos e atividades descritas no item XII e XIII do Artigo 20°, for-se-á
§ 2°
necessária a assinatura de 1 (um) Diretor Executivo prévia e formalmente autorizado peio Presidente e de um
procurador autonzado por instrumento público de procuração.
Os instrumentos de mandato outorgados pelo INSTITUTO SEMENTINHA obrigatoriamente
§ 3°
deverão ser assinados pelo Presidente, em conjunto com um dos Diretores Vice-Presidentes, ou Diretor
Secretário, ou ainda Diretor Financeiro e especificar os poderes outorgados. Salvo quando para fins judiciais.
os mandatos terão prazo de vigência determinado.
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26°.
São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação ao INSTITUTO
tosCP-(: SEMENTINHA, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que envolver o INSTITUTO
SEMENTINHA em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças,
avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros.
RePJ
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CAf'íTÚLO VII
DO CONSELHO FISCAL

4.0

O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos e trés membros suplentes. eleitos
Artigo 270.
pela Assembléia Geral, para um mandato de 4 (quatro) anos. permitida 1 (uma) reeleição e tem por finalidade
auxiliar e fiscalizar os órgãos de administração do INSTITUTO SEMENTINHA, propondo medidas que
colaborem com o equilíbrio financeiro da entidade, tendo em vista a eficiência na consecução de seus objetivos
sociais.
Os membros do Conselho Fiscal podem ser eleitos para um 3° (terceiro) mandato de 4 (quatro)
§ Único
anos desde que constituam chapa única e recebam no mínimo 213 (dois terços) dos votos da Assembléia
Gerai,
Artigo 28°.

IV
V.

VI

Compete ao Conselho Fiscal:
Examinar e dar o parecer anual sobre as demonstrações contábeis do INSTITUTO
SEMENTINHA:
Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para a Assembléia Geral e para os
demais Conselhos do INSTITUTO SEMENTINHA;
Dar parecer sobre a alienação dos bens imóveis do INSTITUTO SEMENTINHA. que será
submetida à Assembléia Geral.
Emitir parecer quando solicitado pela Diretoria, pela Assembléia Geral ou Conselhos. sobre
assuntos econômicos e financeiros de interesse do INSTITUTO SEMENTINHA;
Reunir-se ordinariamente. a cada 6 (seis) meses, e extraordinariamente, sempre que
convocado por qualquer um de seus membros pela presidente da Diretoria, ou pela
Assembléia Gerai.
Fiscalizar a gestão. administração e investimento dos recursos componentes do Fundo
Patrimonial, respeitando o disposto nos Artigos 8° e 90 do presente Estatuto;

As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, constarão de ata lavrada em
§ Único
livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros presentes e encaminhada à Diretoria

CAPITULO VIII
DO PROCESSO ELEITORAL
Artigo 290.
A convocação para a Assembléia Geral Ordinária de eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal
será feita pelo Presidente da Diretoria, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de sua
realização, através de edital 2 ser enviado por carta ou e-mail a todos os associados com direito a voto e fixado
em local de destaque na sede social e em todas as unidades do INSTITUTO SEMENTINHA,
Artigo 30 0.
O registro de candidatos só poderá ser feito em chapas completas, para os cargos de
Presidente e 3 (três) Vice-Presideptes da Diretoria, e de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes para o
Conselho Fiscal, delas podendo participar todo c associado no uso dos seus direitos estatutários
Artigo 310.
No dia da eleição a Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da Diretoria, que
convidará 3 (três associados presentes para constituir a Mesa que dirigirá os trabalhos do pleito e apura
dos votos.
11
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§2°

Finda a votação, a Mesa iniciará, imediata e publicamente, os trabalhos de apuração.

Conhecidos os resultados, o Presidente da Assembléia proclamará os eleitos, e de comum
§ 3°
?P' .acordo fixarão a data da posse.
§ 40
Havendo contestação ou impugnação dos resultados, fundamentada por escrito por candidato
ou pelo menos 20 (vinte) associados, dirigida ao Presidente da Assembléia, este convocará mais 3 (três)
associados dentre os presentes, para junto com os demais membros da Mesa, julgar e decidir de forma
soberana, quanto aos aspectos contestados ou impugnados.
Artigo 32°.
Os pi!ocedimentos para a Assembléia Geral Extraordinária com finalidade de preencher os
cargos vacantes na Diretoria ou no Conselho Fiscal, acompanharão no que couber, o disposto neste capítulo.

CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 33°.
1.

Não poderão participar do Conselho Fiscal.
Os cônjuges ou pessoas que possuam parentesco natural, civil ou afim, de até 2° grau com
qualquer Diretor eleito pela Assembleia ou nomeado pelo Presidente;
Qualquer profissional que atue no INSTITUTO SEMENTINHA mediante remuneração.

Artigo 34°.
Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, exercerão gratuitamente seus cargos
não tendo nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente por qualquer forma,
titulo em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos.
Artigo 35°.
O INSTITUTO SEMENTINHA terá um Regimento Interno que, aprovado pela diretoria.
disciplinará o funcionamento interno da entidade. As normas do Regimento Interno não poderão contrariar
nem revogar algo determinado neste Estatuto.
Artigo 36°.
O INSTITUTO SEMENTINHA dentro de seu plano assistencial e beneficente, poderá ampliar
seu atendimento, fazendo instalar na própria organização, cebos departamentos relacionados à sua atividade,
com recursos próprios ou mesmo através de convénios com entidades oficiais ou privadas.
Artigo 37°.
O associado que se retirar do INSTITUTO SEMENTINHA ou for dela excluido e as demais
pessoas físicas ou jurídicas que eventualmente tenham contribuído para o INSTITUTO SEMENTINHA com
doações em bens ou em dinheiro renunciam, tacitamente, por si, seus herdeiros ou sucessores, a qualquer
devolução ou reembolso, mesmo em caso de extinção ou liquidação do INSTITUTO SEMENTINHA.
Artigo 380.
O Balanço anual do INSTITUTO SEMENTINHA, com apuração das contas de resultado, será
encerrado em 31 de dezembro de cada ano civil, vedada a distribuição de lucros, dividendos, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob qualquer forma.
Artigo 390.
O INSTITUTO .SEMENTINHA não responde por nenhuma forma, nem sequer
subsidiariamente, por compromissos e obrigações das instituições associadas, riem estas pelos
compromissos e obrigações do INSTITUTO SEMENTINHA.
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§ 1°
A votação será sempre secreta, através de cédula única e se processará no horário préestabelecido no edital de convocação da Assembléia Geral.
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Artigo 430.
O presente Estatuto derrogando o anterior, revoga as disposições em contrário, bem como
uma vez aprovado e Éegistrado, entrará em vigor imediatamente.
Artigo 44°.
Os casos omissos do presente estatuto serão dirimidos pela Diretoria, ad referendum da
Assembléia Geral.
O presente estatuto foi atualizado em 02 de Março de 2015 e passa a vigorar a partir de seu registro em
cartório sendoft•instrumento que regerá o funcionamento desta instituição.
e março de 2015.

Mogi das Cruze

lyjkio Betini Maldonado Filho
• --Presidente
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Artigo 42°.
Na hipótese de dissolução ou extinção do INSTITUTO SEMENTINHA, na forma prevista no
presente Estatuto, o seu património será destinado à outra entidade assistencial congênere, dotada de
personalidade juridica, declarada de utilidade pública e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
e com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo.

Regi$Cio
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Artigo 41°.
O INSTITUTO SEMENTINHA somente poderá ser dissolvido quando não mais houver
condições de cumprir suas finalidades e por prol:9sta da Diretoria, aprovada por 4/5 (quatro quintos) dos
"-associados, em Assembléia Geral especificamente convocada para este fim.
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Artigo 400.
O INSTITUTO SEMENTINHA aplicará suas rendas, seus recursos e eventuais resultados
operacionais integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
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Ilmo. Sr.
1 0 Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Mogi das Cruzes

Solicito, os bons préstimos de V. Sa, no sentido de nos informar sobre a
existência de registro de associação com a denominação "INSTITUTO
SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE", ou de denominação semelhante, para os fins do disposto
nos itens 3 e 13, do capítulo XVIII, das NSCGJ.

Respeitosamnt

r r'VB\OÇA

VALTER ALVES DE MELLO
Substituto do Oficial

Negativa no 10 RCin
Com, Rodrigo, em
11/06/2015.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018/2019/2020

Creches "A Sementinha"
As creches "A Sementinha" teve sua primeira unidade instalada em agosto de 2000,
no bairro da Vila Natal, A Escola Cristã de Educação Infantil "A Sementinha" iniciou seu
trabalho de auxílio às famílias na educação de crianças até 6 anos, visando oferecer acesso
a uma educação com excelência acadêmica fundamentada em princípios e valores éticos,
possibilitando assim, a democratização Educacional não apenas no acesso, mas também na
qualidade.
Atualmente nossas creches atendem a 240 crianças de O meses a 5 anos em período
integral divididas em duas unidades, uma na Vila Lavínia — Unidade I e outra em Cesar de
Souza — Unidade Il.

Metodologia
A Educação por Princípios tem como abordagem educacional demonstrar resultados no
aprimoramento acadêmico e do caráter dos educandos. É uma metodologia baseada em sete
princípios: Aliança, Individualidade, Soberania, Semear e Colher, Caráter, Mordomia e
Autogoverno, os quais norteiam o processo educacional da formação humana.
É o método de pesquisa investigativo, que faz das verdades éticas a base do conhecimento
de cada área da vida da criança (cognitiva, emocional, física e social).

Relatório de Atividades 2018/2019
Y Metodologia da escola - "Educação por Princípios";
,/ Cronograma do ano Letivo;
Y Apresentação da Agenda Escolar;
,/ Apresentação da Equipe escolar;
✓ Explicação das atividades e datas especiais;
"Oficina de Proteção a crianças e ao adolescente"
✓ Festa dia das mães
✓ Projeto Férias
✓ Projeto Anual: "Era uma vez"/ 2018
s/ Projeto Anual: "Que bicho é esse' / 2019
•

Ficha de acompanhamento do desenvolvimento integral do aluno;

•

Portfólio da criança;

✓ Comemoração da Semana Mundial do brincar
Festa da Colheita;
✓ Aplicação da apostila IBA — Interagir, brincar e aprender.
,7 Explicação das atividades e datas especiais.
,7 Atualização de endereço e telefones;
✓ Formatura Infantil IV
,7

Festa de Encerramento do Ano;

✓ Avaliação diagnostica realizada para avaliar o desenvolvimento da criança.

Relatório de Atividades 2020

O planejamento pedagógico precisou ser adaptado, devido ao cenário que estamos vivendo.
Os alunos tiveram acesso ao material em vídeo enviado pela prefeitura, criamos um canal
digital para postar as atividades, e também os professores gravaram vídeos com conteúdo
lúdico e atividades impressas.

,7 RELATÓRIO DE ATIVIDADES — CEU VILA NOVA UNIÃO

CEU- Centro de Artes e Esportes Unificados Vila Nova União

O Centro de Artes e Esportes Unificados Vila Nova União, está localizado na Avenida
Hélio Borenstein, n°1386, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes — SP. Atendemos à população
Mogiana com atividades culturais e esportivas, tais como oficinas, eventos apresentações etc.
As atividades realizadas nesta praça são oferecidas para crianças, adolescentes, jovens,
adultos, e há uma média de 7.500 atendimentos por mês no espaço. Além das atividades
abertas ao público em geral, são oferecido um projeto semanal com grade de várias
atividades, sendo realizada no contra turno escolar para 120 crianças e adolescentes de 06 a
17 anos, divididos em 3 turmas por período, e jovens, adultos e idosos, totalizando 784
atendidos no ano vigente, de janeiro a dezembro de 2018 e 2019
Atividades e oficinas realizadas para alunos de 06 a 17 anos/ 2019
e

Atividades e oficinas realizadas com os alunos de 06 a 17 anos:
Cidadania: Roda de conversas e atividades, abordando os seguintes ternas:

sustentabilidade, direitos humanos e direitos da criança e do adolescente.
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Esportes: Atividades lúdicas; jogos e brincadeiras e modalidades esportivas: futsai,
voleibol, basquetebol, handebol e rugby.

Teatro: Técnicas básicas de leitura. interpretação e criação, montagem de peça de
teatro.
Danças Urbanas: Fundamentos e história da modalidade, criação e realização de
diversas apresentações durante o ano.
Arte Circense: Desenvolvimento lúdico através das modalidades: malabares, portagem,
saltos e palhaços.
Skate: Aperfeiçoamento em diferentes tipos de manobras, resultando em um
campeonato interno com os alunos.
Judô: Atividades internas e externas, campeonatos, festivais e exames de faixa.
Desenvolvendo a disciplina e concentração

Dança Jazz: Dança e musicalidade, desenvolvendo habilidades voltadas para o corpo,
trabalhando desde fundamentos até montagem de coreografias apresentadas em eventos do
CEU das Artes Vila Nova União.
Grafite: Técnicas como estêncil e tipos diversos de letras, desenvolvendo a arte nas
paredes e muros do espaço
Slackline. Desenvolver o equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o
que permite ao praticante andar e fazer manobras.

•

Atividades realizadas para o público jovem, adulto e idoso:
Violão: Desenvolver habilidades musicais com o instrumento, expondo os resultados

desse trabalho nas apresentações mensais no sarau do CEU das Artes Vila Nova União.
Ginástica

alternativa:

uma

modalidade

adaptada

voltada

para

a

musculação

e

condicionamento físico. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso,
Caminhada, realizada dentro do CEU das Artes na pista própria para a atividade, ou na
rua com um percurso proposto pela professora. Esta modalidade atendeu ao público adulto e
idoso:
Ginástica e ritmos: em que são trabalhados exercícios e movimentos corporais através de
coreografias de diversos ritmos musicais. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso:

•

Atividades realizadas para o público jovem e adulto.

Zumba: Coreografias da modalidade, visando sempre proporcionar aos alunos a
socialização e principalmente bem-estar, através do cuidado com o corpo e perda de peso.
Ginástica funcional: Circuito, proporcionando o bem-estar e cuidado com o corpo.

Vôlei Misto. Treinamentos físicos e de fundamentos, junto com a prática de jogos
coletivos, jogos amistosos e torneios dentro e fora do CEU das Artes.
Vôlei Masculino: Treinamentos físicos e de fundamentos, junto com a prática de jogos
coletivos, jogos e torneios amistosos dentro e fora do CEU das Artes.
•

Cursos preparatórios:
Curso de informática básica: Inserir os alunos no mundo digital, envolvendo a

comunidade de todas as faixas etárias.
Curso de Maquiagem: Atua no segmento de beleza, realizando maquiagens para
diferentes ocasiões, utilizando técnicas e produtos cosméticos de maquiagem, considerando
as tendências da moda e respeitando os limites éticos e os critérios estéticos regionais.
Curso de Espanhol: Curso preparatório de línguas para iniciantes
Curso preparatório "Projeto Universidade" Em parceria com a ETEC Mogi, o trabalho
de incentivo na Educação. proporciona jovens carentes, nesta fase do ensino médio,
alcançarem nível de excelência.
Alfabetização para adultos: Proporcionar ao cidadão conhecimento básicos de leitura e
escrita
Projeto superação viva vôlei: Programa de iniciação ao voleibol cuja diretriz é
educar e socializar meninos e meninas de 7 a 14 anos através do esporte.
Curso de assistente de escritório: Promover uma qualificação profissional, que
instrumente os alunos a ingressarem no mercado de trabalho, no papel de assistente de
escritório.
Curso de cuidador de idoso: Qualificação profissional que instrumente os alunos a
ingressarem no mercado de trabalho no papel de cuidadores de idosos
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• Atividades realizadas no CEU- Centro de Artes Unificados, com a participação dos pais,
projetos parceiros, comunidade, funcionários e membros da diretoria estatutária do Instituto
Sementinha:

- Janeiro: Oficinas de férias;
- Fevereiro: Retorno do projeto, reunião de pais, palestra sobre o profissional do esporte,
sarau cultural, inicio dos cursos profissionalizantes em parceria com o CRESCER e
comemoração do aniversariante do Mês.

- Março: Espetáculo de danças "Águas que escorrem de Mim" da Fábrica de artes,
comemoração ao Dia Internacional da Mulher com palestras: História da mulher no esporte e
Roda de conversa " olhares, cidadania e vivencias das mulheres, evento comemoração da
páscoa, campeonato externo de judô com os alunos do projeto e palestra sobre a conquista
feminina no esporte.

- Abril: Apresentação da peça circo dos objetos da programação (circuito cultura Sesc).
- Maio: Participação na mobilização "Faça Bonito" em combate a violência sexual infantil.
comemoração dos aniversariantes do mês e comemoração da festa da família.

- Junho: III Festa na Roça no CEU das Artes, peça teatral Memorias de Eva e Lilith — Profac,
Espetáculo Balaio de Gato — Profac, Lançamento e roda de leitura "O padre e os outros" —
Profac e campeonato interno de skate.

- Julho: Oficinas de férias; Espetáculo circense e magica "Fonzera", aniversariante do mês,
Campeonato aberto de skate, Workshop de "House Dance" w Hip Hop comercial, I Sarau
Infantil, Sarau Popular e apresentação da peça teatral "Medea" — Profac.

- Agosto: Retorno do projeto, apresentação da peça de teatro "Nuviô ou quero se balão" com
o grupo de teatro Clara Trupe — Profac, participação de dança e interpretação musical dos
alunos do projeto CEU das Artes no aniversário do ECA realizada na secretaria de
assistência social, alunos do projeto CEU das Artes, participaram do Campeonato Paulista
Aspirante fase Inter Regional e Torneio de judô em Itaquá e Campeonato Paulista
Aspirante fase Inter Regional de judô em São Bernardo do Campo.
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- Setembro: Inicio dos cursos descentralizados do CRESCER de Maquiagem e Informática
básica, Excursão ao Parque aquático Sesc Itaquera, Participação dos alunos do projeto CÉU,
das Artes no Festival Estudantil de Teatro em Mogi das Cruzes.
- Outubro: Evento comemorativo do Dia das Crianças
- Novembro: Curso de desenho em quadrinhos, os alunos do projeto, participaram de um
passeio a Folium Artes, Apresentação teatral "As marcas que ficaram da bala se viu!" e "As
cores da minha menina" com Cia de teatro "Os Insujeitos", finalização da oficina de lego com
a entrega de um kit para cada aluno pela Sra. Karin Melo, presidente do Fundo Social, 4°
Desfile da Beleza Negra, Palestra sobre "Racismo na infância, baixa autoestima na vida
adulto, com a prof.a Janaina Costa, apresentação musical com o musico Yunei Rosa,
Apresentação teatral " A Lei da mais forte! Com a Cia de teatro Radiofônica, Palestra "Uma
história de superação e fé" com a Sensei Soraya André, I Mostra Cultural CEU das Artes,
Ação Social na comunidade com entrega de leite.

- Dezembro: Ceia Natalina para alunos do projeto,4° Natal Coletivo, Entrega de sacolinhas
de natal, Natal Sorriso do Fundo Social, Apresentação teatral, "As marcas que ficaram da
bala se viu!" com Cia de teatro "Os Insujeitos" e Ação Social na comunidade com entrega de
cestas básicas.
As oficinas e atividades desenvolvidas durante o ano, foram escolhidas de acordo com a
necessidade e preferência dos alunos e beneficiários.
Atividades e oficinas realizadas para alunos de 06 a 17 anos! 2019
Cidadania: Roda de conversas e atividades, abordando os seguintes temas:
sustentabilidade, direitos humanos e direitos da criança e do adolescente.
Esportes: Atividades lúdicas; jogos e brincadeiras e modalidades esportivas no coletivo
como: futsal, voleibol, basquetebol, handebol e Flag (futebol americano de quadra).
Teatro: Técnicas básicas de leitura, interpretação e criação, montagem de peça de
teatro.
Danças Urbanas: Fundamentos e história da modalidade, criação e realização de
apresentações ( nível inicial e avançado).
Arte Circense: Desenvolvimento lúdico através das modalidades: malabares. portagem,
saltos, palhaços e tecido aéreo.
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Skate: Aperfeiçoamento em diferentes tipos de manobras, resultando em um
campeonato interno com os alunos e um aberto.
Judô: Atividades internas e externas, desenvolvendo a disciplina e concentração
Dança Jazz e Ballet : Dança e musicalidade, desenvolvendo habilidades voltadas para
o corpo,

trabalhando desde fundamentos até montagem de coreografias para futura

apresentação em eventos do CEU das Artes Vila Nova União.
Yoga Kids: Desenvolver na criança um sentimento de paz e harmonia em relação ao
ambiente externo. Alcançar maior equilíbrio psíquico e saúde física.
Grafite: De forma lúdica, desenvolvendo técnica de desenho com recurso literário até a
finalização no muro.

Atividades realizadas para o público jovem, adulto e idoso
Violão: Desenvolver habilidades musicais com o instrumento, expondo os resultados
desse trabalho nas apresentações em eventos do CEU das Artes Vila Nova União.
Ginástica alternativa: Uma modalidade adaptada voltada para a musculação e
condicionamento físico. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso:
Caminhada: Realizada dentro do CEU das Artes na pista própria para a atividade, ou
na rua com um percurso proposto pela professora. Esta modalidade atendeu ao público adulto
e idoso;
Ginástica e ritmos: São trabalhados exercícios e movimentos corporais através de
coreografias de diversos ritmos musicais. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso;
Ginástica Artística e acrobática: É um conjunto de exercícios corporais sistematizados.
aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade.
Nosso objetivo é de ampliar o conhecimento dos alunos nas diversas modalidades esportivas.
Jogos e Brincadeiras: Povoar o imaginário infantil através da brincadeira , enriquecer o
universo, vivências e experiências, pois brincando a criança apropria-se de sua imagem,
espaço e sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade.
Zumba: Coreografias da modalidade, visando sempre proporcionar aos alunos a
socialização e principalmente bem-estar, através do cuidado com o corpo e perda de peso.
Ginástica funcional: Circuito, proporcionando o bem-estar e cuidado com o corpo

Pilates

funcional:

Exercício

físico

que

trabalha

principalmente

a
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postura,

proporcionando flexibilidade e ganho de força.
Yoga: Diminuição da ansiedade, do estresse e da pressão arterial; Prevenção de
quedas: Fortalecimento dos ossos; Melhora a capacidade de concentração e a memória
Vôlei Misto Treinamentos físicos e de fundamentos, junto com a prática de jogos
coletivos, jogos amistosos e torneios dentro e fora do CEU das Artes.
Vôlei Masculino: Treinamentos físicos e de fundamentos, junto com a prática de jogos
coletivos, jogos e torneios amistosos dentro e fora do CEU das Artes.
Curso de Espanhol: Curso preparatório de línguas para iniciantes
Curso de Elétrica Residencial: Promover uma qualificação profissional, que instrumente
os alunos a ingressarem no mercado de trabalho.
Curso Design de Sobrancelha: Qualificação profissional que instrumente os alunos a
ingressarem no mercado de trabalho.
Curso de Recursos Humanos: Promover uma qualificação profissional, que instrumente
os alunos a ingressarem no mercado de trabalho na execução das rotinas administrativas de
pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária

Janeiro: Oficinas de férias; doações de roupas e calçados para moradores da
comunidade; iniciação a oferta de alimentação para alunos de 06 a 17 anos.
Fevereiro: Retorno do projeto; reunião de pais; apresentação" O Forró da Mariquinha
vai ao CEU das Artes"- financiado pelo PROFAC; participação da 4a Semana de Danças
Urbanas. realizado pelo PROFAC; início dos cursos profissionalizantes em parceria com o
CRESCER.

Março: Excursão ao circo Tihany; oficina de instrumentos e toque das congadas
financiada pela Proac-SP; apresentação do Musical "Memórias Marginais — Corpos em estado
de desapropriação" com o grupo Núcleo Ximbra financiado pelo Proac-SP; comemoração dos
aniversariantes do mês;

Abril: Excursão ao Parque aquático Magic City; Excursão a Fábrica de Chocolate
Nestlé; Plano Municipal de Cultura; evento comemorativo da páscoa, apresentação Musical
com a Banda Jesushed;
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Maio: Participação na mobilização "Faça Bonito" em combate a violência sexual infantil,

Palestra Pipo e Fifi, prevenção contra ao abuso e exploração sexual infantil e Palestra de
Prevenção ao abuso e exploração sexual contra a crianças e adolescentes; Café comunitário
com os alunos da terceira idade; comemoração dos aniversariantes do mês.
Junho: campeonato interno de skate; Festa na Roça.
Julho: Oficina de férias; Café com ginástica; Workshop Vivências Artísticas para
Humanização com o projeto RacionalizAção; Evento comemorativo ao aniversário do CEU
das Artes com o Evento CEU em Cores; Evento Fest Fusão; Reunião do grupo gestor.
Agosto: Retorno do projeto CEU das Artes; Participação no festival de Flag realizado
no Clube Náutico Mogiano; Apresentação teatral "E Se Fosse Você?" com a Trupe da
Inclusão.
Setembro: Apresentação teatral "Ratimbum pararatimbum" e Apresentação teatral
"Velório do Meu Eu'', com a cia de teatro Os Insujeitos, inauguração da praça digital e ATI,
posse do Grupo Gestor

Outubro: Curso de Empreendedorismo opa adolescentes com o grupo ATV Educa;
Curso profissionalizante de Elétrica Residencial e Auxiliar de Recursos Humanos em parceria
com o CRESCER; Evento comemorativo ao Dia das Crianças; Apresentação teatral "A Quase
Morte do Zé Malandro" com o grupo Fantochia; Evento 'II Dia do Idoso Ativo: Palestra de
Orientação Nutricional na Terceira Idade; I Encontro Motivacional para equipe de trabalho.

Novembro: Curso de Empreendedorismo opa adolescentes com o grupo ATV Educa;
Curso profissionalizante de Elétrica Residencial e Auxiliar de Recursos Humanos em parceria
com o CRESCER; Abertura do Natal Sorriso do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das
Cruzes; V Desfile da Beleza Negra CEU das Artes: Apresentação de Danças "Flashback" com
o grupo Etelvianos dá EM Prof.a Etelvina Kaffáro Salustiano

Dezembro: Finalização do curso de Empreendedorismo opa adolescentes com o grupo
ATV Educa; Finalização do curso profissionalizante de Elétrica Residencial e Auxiliar de
Recursos Humanos em parceria com o CRESCER; Apresentação da "Banda Orquestra- da
Escola Municipal Benedito Ferreira Lopes; Campeonato de Skate; Comemoração Natalina e
ação social com entrega de caixas de leite.

RESULTADOS DE 2018
DESCRIÇÃO

2.019

2.018
647

784

23.232

23.199

ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVA

01

02

CURSOS DE FORMAÇÃO

07

06

EVENTOS ( ESPETACULOS, PALESTRAS, WORKSHOP, MOSTRAS, DATAS
COMEMORATIVAS)

36

27

315

290

2.655

3.994

EXCURSOES E PASSEIOS EXTERNOS

08

as

PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL EXTERNOS

02

03

135

00

5.333

5.520

92.219

66.240

ATENDIDOS COM CADASTRO
ATENDIMENTOS COM CADASTRO

ESTIMATIVA DE PROFISSIONAIS E ARTISTAS
ESTIMATIVA DE PUBLICO EM EVENTOS

BENEFICIARIOS PROJETO VIVA voLEr LEI DE INCENTIVO DO ESPORTE
MÉDIA DE FREQUENDADORES MENSAIS SEM VINCULO CADASTRAL
(CONTABILIZADO POR DIA)
MEDIA DE FREGUENTADORES ANUAL SEM VINCULO CADASTRAL

RESULTADOS DE 2.019

DESCRIÇÃO

RESULTADOS
2.019

ATENDIDOS COM CADASTRO
ATENDIMENTOS COM CADASTRO

784
23.199

ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVA

02

CURSOS DE FORMAÇÃO

06

EVENTOS ( ESPETACULOS, PALESTRAS, WORKSHOP, MOSTRAS,
DATAS COMEMORATIVAS)

27
290

ESTIMATIVA DE PROFISSIONAIS E ARTISTAS
ESTIMATIVA DE PUBLICO EM EVENTOS

3.994

EXCURSOES E PASSEIOS EXTERNOS

04

PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL EXTERNOS

03

MEDIA DE FREQUENDADORES ANUAL SEM VINCULO CADASTRAL

66.240

Atividades e oficinas realizadas para alunos/ 2020
O planejamento do ano de 2020 foi alterado devido ao cenário que estamos vivendo.
Criamos um BLOG para dar continuidade de maneira online. Toda semana os professores
preparam aulas de acordo com o planejamento das aulas: esporte, cidaqáfkiá e-oficinas.
// / /,/
í:4 Souza Morais
Presidente
RG 30.838.8044
CPF 303.34127840
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INSTITUTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

Creches "A Sementinha"
As creches "A Sementinha" teve sua primeira unidade instalada em agosto de 2000,
no bairro da Vila Natal. A Escola Cristã de Educação Infantil "A Sementinha" iniciou seu
trabalho de auxílio às famílias na educação de crianças até 6 anos, visando oferecer acesso
a uma educação com excelência acadêmica fundamentada em princípios e valores éticos,
possibilitando assim, a democratização Educacional não apenas no acesso, mas também na
qualidade.
Atualmente nossas creches atendem a 240 crianças de O meses a 5 anos em período
integral divididas em duas unidades, uma na Vila Lavínia — Unidade I e outra em Cesar de
Souza — Unidade

Metodologia
A Educação por Princípios tem como abordagem educacional demonstrar resultados no
aprimoramento acadêmico e do caráter dos educandos. É uma metodologia baseada em sete
princípios: Aliança, Individualidade, Soberania, Semear e Colher. Caráter, Mordomia e
Autogoverno, os quais norteiam o processo educacional da formação humana.
É o método de pesquisa investigativo, que faz das verdades éticas a base do conhecimento
de cada área da vida da criança (cognitiva, emocional, física e social).

Relatório de Atividades 2021

•

Metodologia da escola - "Educação por Princípios";
Cronograma do ano Letivo;

,7 Apresentação da Agenda Escolar;
,7 Apresentação da Equipe escolar;
✓ Pesquisa socioeconômica com os pais;
•

Explicação das atividades e datas especiais;

,7 Sondagem dos alunos das turmas Infantil II, Infantil III, IV.
•

"Oficina de Proteção a crianças e aos adolescentes" com os professores;

✓ Festa da Família
sf Projeto Férias: Brincadeiras e ludicidade.

✓ Projeto Anual: Identidade "Eu sou assim" — Unidade I
✓ Projeto Anual: Identidade "Tudo sobre mim" — Unidade II
✓ Ficha de acompanhamento do desenvolvimento integral do aluno:
v Portfolio da criança;
✓ Comemoração da Semana Mundial do brincar
y Festa da Colheita;
,7 Aplicação da apostila IBA — Interagir, brincar e aprender.
✓ Atualização de endereço e telefones:
,7

Formatura Infantil IV Unidade II

✓ Formatura Infantil III Unidade I
✓

Festa de Encerramento do Ano;

✓ Avaliação diagnostica realizada para avaliar o desenvolvimento da criança.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES — CEU VILA NOVA UNIÃO

O Centro de Artes e Esportes Unificados Vila Nova União, está localizado na Avenida
Hélio Borenstein n°1386, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes — SP.
A presente proposta de trabalho do "Instituto Sementinha", no Centro de Artes e Esportes
Unificados — CEU Vila Nova União, oferecerá de forma gratuita todas as ações e atividades
de arte-cultura, esporte e cidadania por meio de formação e qualificação para o mercado de
trabalho, serviços sócio assistenciais, políticas de prevenção á violência e inclusão digital e
social, desenvolvendo atividades para o público de todas as faixas etárias , também
contemplando pessoas com deficiência e mobilidade reduzida , assim como idosos.Com
público direto de 220 crianças, adolescentes e jovens (de 11 a 28 anos) e 210 adultos (de 29
anos até melhor idade) , como público indireto, mas não menos favorecido, priorizando o
Bairro da Vila Nova União e entornos, durante 12 meses (julho/2020 a junho/2021), com a
seguinte segmentação e atividades:
Intercâmbio e residências artísticas:

O Projeto Ceu das Artes contempla através dos

Programas de Lei de Incentivo e Fomento (PROFAC e PROAC) o intercâmbio cultural,a
experimentação artística e a reflexão crítica, envolvendo artistas locais e trabalhos culturais
e esportivos de outras comunidades.

Encontros: Durante a Gestão realizaremos algumas temáticas no espaço do CEU das Artes.
promovendo a participação da comunidade local e entidades parceiras a fim e fortalecer
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vínculos.
Encontros: Empoderamento da Mulher, Cultura Negra.
Debates: Direitos Humanos, Proteção à Criança e ao Adolescente.

Campanhas: 18 de maio (Contra Abuso e Exploração Sexual Infantil). Campanha Brasileira
do laço Branco (Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher)

Rodas de conversa:

Com dinâmica específica com algumas atividades intencionais

sistemática pautadas na dimensão da escuta atenciosa e olhar observador, integradas aos
temas e objetivos do grupo. É neste momento que se constroem os vínculos de confiança e
se estabelece uma rotina de trabalho que estrutura as trocas.

Mostra Cultural - Produção de uma Mostra com o objetivo a divulgação, a promoção e o
acompanhamento dos diversos trabalhos no ramo da diversidade cultural, desenvolvidos por
participantes de projetos e outras Instituições de cultura — buscar incentivar o
desenvolvimento da arte, criando um ambiente propício à troca de experiências e
aperfeiçoamento de metodologias.

1 Simpósio de Cultura Popular Brasileira: Esse Simpósio destinará a estimular o intercâmbio
de conhecimentos produzidos por pesquisas em diversas áreas que tem se dedicado a
abordar temas como cultura, espaço, memória e a produção de narrativas. Durante o evento
serão realizadas exposições, mostras de vídeo, oficinas, debates e palestras.
METODOLOGIA
A oferta programática do Centro de Artes e Esportes Unificados — CEU Vila Nova União
terá por princípio atender crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, sem qualquer
tipo de discriminação. priorizando as pessoas com quadro de vulnerabilidade social,
oferecendo atividades com caráter de ampliação de repertório cultural, como instrumentos de
transformação da realidade social da região, possibilitando perspectivas positivas para os
cidadãos em contraposição ao avanço das mazelas sociais, como as consequências do abuso
de álcool, outras drogas e o aumento da criminalidade.
Realizaremos a divulgação das atividades nas escolas, e outras organizações
comunitárias e através da mídia, apresentando para a comunidade a proposta do espaço.
Na abordagem metodológica com o público de 06 a 17 anos, será através do ensino de
esportes para desenvolvimento e formação cidadã e artísticas. Na faixa etária de 18 a 28 anos
a abordagem será de cursos profissionalizantes para iluminador, projetos culturais, produção
de eventos ou afins, conforme proposta de formação negociada diretamente com a Secretaria
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Encontros: Empoderamento da Mulher, Cultura Negra.
Debates: Direitos Humanos, Proteção à Criança e ao Adolescente.
Campanhas: 18 de maio (Contra Abuso e Exploração Sexual Infantil), Campanha Brasileira
do laço Branco (Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher)

Rodas de conversa:

Com dinâmica especifica com algumas atividades intencionais

sistemática pautadas na dimensão da escuta atenciosa e olhar observador, integradas aos
temas e objetivos do grupo. É neste momento que se constroem os vínculos de confiança e
se estabelece uma rotina de trabalho que estrutura as trocas.

Mostra Cultural - Produção de uma Mostra com o objetivo a divulgação, a promoção e o
acompanhamento dos diversos trabalhos no ramo da diversidade cultural, desenvolvidos por
participantes de projetos e outras Instituições de cultura — buscar incentivar o
desenvolvimento da arte, criando um ambiente propício à troca de experiências e
aperfeiçoamento de metodologias.

I Simpósio de Cultura Popular Brasileira: Esse Simpósio destinará a estimular o intercâmbio
de conhecimentos produzidos por pesquisas em diversas áreas que tem se dedicado a
abordar temas como cultura, espaço, memória e a produção de narrativas. Durante o evento
serão realizadas exposições, mostras de vídeo, oficinas, debates e palestras.
METODOLOGIA
A oferta programática do Centro de Artes e Esportes Unificados — CEU Vila Nova União
terá por princípio atender crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, sem qualquer
tipo de discriminação, priorizando as pessoas com quadro de vulnerabilidade social,
oferecendo atividades com caráter de ampliação de repertório cultural, como instrumentos de
transformação da realidade social da região, possibilitando perspectivas positivas para os
cidadãos em contraposição ao avanço das mazelas sociais, como as consequências do abuso
de álcool, outras drogas e o aumento da criminalidade.
Realizaremos a divulgação das atividades nas escolas, e outras organizações
comunitárias e através da mídia, apresentando para a comunidade a proposta do espaço.
Na abordagem metodológica com o público de 06 a 17 anos, será através do ensino de
esportes para desenvolvimento e formação cidadã e artísticas. Na faixa etária de 18 a 28 anos
a abordagem será de cursos profissionalizantes para iluminador, projetos culturais, produção
de eventos ou afins, conforme proposta de formação negociada diretamente com a Secretaria

Municipal de Cultura. Para o público acima de 29 anos, desenharemos as oficinas de acordo
com a demanda apresentada pelo Conselho Gestor, valorizando os princípios de educaçã
comunitária.
As atividades e metodologia serão previamente definidas em Reuniões pautadas no
estudo e reflexão de ferramentas possíveis para embasar os objetivos do programa, sendo
periodicamente reavaliados e apresentados ao grupo gestor. As escolhas sobre atividades
do CEU deverão atender as indicações das comunidades através do Grupo Gestor da
Praça, que é constituído por representantes da comunidade, sociedade civil e poder público.

Atividades e oficinas realizadas para alunos de 06 a 17 anos/ 2020
Atividades e oficinas realizadas com os alunos de 06 a 17 anos:
Cidadania: Roda de conversas e atividades, abordando os seguintes temas:
sustentabilidade, direitos humanos e direitos da criança e do adolescente.
Esportes: Atividades lúdicas; jogos e brincadeiras e modalidades esportivas: futsal,
voleibol, basquetebol, handebol e rugby.
Teatro: Técnicas básicas de leitura, interpretação e criação, montagem de peça de
teatro.
Danças Urbanas: Fundamentos e história da modalidade, criação e realização de
diversas apresentações durante o ano.
Arte Circense: Desenvolvimento lúdico através das modalidades: malabares, portagem.
saltos e palhaços.
Skate: Aperfeiçoamento em diferentes tipos de manobras, resultando em um
campeonato interno com os alunos.
Judô: Atividades internas e externas, campeonatos festivais e exames de faixa.
Desenvolvendo a disciplina e concentração

Dança Jazz: Dança e musicalidade, desenvolvendo habilidades voltadas para o corpo,
trabalhando desde fundamentos até montagem de coreografias apresentadas em eventos do
CEU das Artes Vila Nova União.
Grafite: Técnicas como estêncil e tipos diversos de letras, desenvolvendo a arte_ nas
paredes e muros do espaço.

Ç-' • 054 11
Slackline: Desenvolver o equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixo, o
que permite ao praticante andar e fazer manobras.

•

Atividades realizadas para o público jovem, adulto e idoso:

Violão: Desenvolver habilidades musicais com o instrumento, expondo os resultados desse
trabalho nas apresentações mensais no sarau do CEU das Artes Vila Nova União
Oficina de Saúde Coletiva: Trabalha diversas vertentes asseio pessoal, prevenção de doenças
e cuidado com a saúde, e informação dos seus direitos básicos como cidadão
Ginástica

alternativa:

Uma

modalidade

adaptada

voltada

para

a

musculação

e

condicionamento físico. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso;
Caminhada: Realizada dentro do CEU das Artes na pista própria para a atividade, ou na rua
com um percurso proposto pela professora. Esta modalidade atendeu ao público adulto e
idoso;
Ginástica e ritmos: Exercícios e movimentos corporais através de coreografias de diversos
ritmos musicais. Esta modalidade atendeu ao público adulto e idoso;
Zumba: Coreografias da modalidade, visando sempre proporcionar aos alunos a socialização
e principalmente bem-estar, através do cuidado com o corpo e perda de peso.
Ginástica funcional: Circuito, proporcionando o bem-estar e cuidado com o corpo.
Vôlei Misto: Treinamentos físicos e de fundamentos, junto com a prática de jogos coletivos,
jogos amistosos e torneios dentro e fora do CEU das Artes.

Mogi das Cruzes, 11 de dezembro de 2020.

Wellingtott de Souza Morais
Presidente

INSTITUTO_ _ •ItENTINHA

INSTITUTO SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO
E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Rua Elgin, 126, Saia 03 Jardim Veneza- Mogi das Cruzes — SP CEP. 08715-450
Tel. (011) 3996-7774 - e-mau . inslitutosementinha.isep@gmailcom
CNP.I. 04.675.868/0001-42

DECLARAÇÃO

Eu, Wellington de Souza Morais, abaixo assinado, administrador de
negócios, portador do C.i.R.G. n° 30.638.604-5, inscrito no CPF n° 303.347.27880, residente e domiciliado na Rua Monte Hérmom, n° 75 Parque Morumbi Mogi
das Cruzes-SP, presidente do Instituto Sementinha Para Educação e Proteção
A Criança e ao Adolescente ,no endereço Rua Francisco Rodrigues Passos„ n°
217- Vila Lavínia- Mogi das Cruzes— SP inscrita no
CNPJ sob o n°
04.675.868/0004-95, venho, pela presente, nos termos da legislação federal,
estadual e em especial ao disposto no artigo 2°, alínea "a" , da Lei Municipal n°
5.238, de 03 de julho de 2001 atualizada, que seus membros e dirigentes, que
ocupam os cargos de diretoria não recebem qualquer tipo de remuneração pelos
serviços prestados.

Mogi das Cruzes, 11 de dezembro de 2020.

Wellington de Souza Morais
Presidente
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DECLARAÇÃO

Wellington de Souza Morais, abaixo assinado, administrador de
negócios. portador do C.I.R.G. ri° 30.638.604-5, inscrito no CPF n°303.347.27880, residente e domiciliado na Rua Monte Hérmom, n° 75. Parque Morumbi- Mogi
das Cruzes-SP, presidente do" Instituto Sementinha Para Educação e Proteção
A Criança e ao Adolescente" . no endereço Rua Francisco Rodrigues Passos_
n° 217- Vila Lavínia- Mogi das Cruzes— SP inscrita no CNPJ sob o n°
04.675.868/0004-95 ,venho, pela presente, nos termos da Lei Municipal n° 5.238,
de 03 de julho de 2001 e posteriores alterações, declarar, para os fins de direito
que se fizeram necessários, que a entidade adquiriu personalidade jurídica
desde 14/11/2016 — há 04 anos que presta serviços à comunidade nos moldes
estatutários de forma relevante e contínua, bem como que seus membros e
dirigentes , que ocupam os cargos de diretoria não recebem qualquer tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Mogi das Cruzes, 11 de dezembro de 2020.

Wellington de Souza Morais
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N° 1.-12-

/2021

Declara de Utilidade Pública Municipal a entidade
que especifica e dá outras providências

,ANIMIDAD

APROVADO
Saladas Senões, em 2,r/
\
•
-- •

A

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

MOGI

DAS

6 / 20$2---

CRUZES

DECRETA:

Art.
1°
Fica
declarado
de
utilidade
pública
municipal o Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e
ao Adolescente, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob
n° 04.675.868/0004-95, filial voltada à educação infantil, pré-escola e
creche, com sede na Rua Francisco Rodrigues Passos, n° 217, bairro Alto do
'piranga, Mogi das Cruzes.
Art. 20 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Ver. Dr. Lu

FRANCIMÁ
Ve

Beraldo de Miranda, 14 de abril de 2021.

V
u IEIRA — FAROFA
dor - PL

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500

W6/1")~4,(1/e/141i4

3 1.0,74*/dem'(et

f.d„d„ "MI,
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que INSTITUTO
SEMENTINHA PARA EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E
ADOLESCENTE , com sede e foro nesta Cidade e Comarca de Mogi das
Cruzes, sito na Rua Francisco Rodrigues Passos,217, bairro Alto do 'piranga,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ - sob o n
004.675.868/0004-95 é uma entidade legalmente constituída, sem fins lucrativos
conforme normas estatutárias, que presta relevantes serviços de cunho social à
comunidade, voltada a educação infantil há 05 anos, atendendo à comunidade
sem distinção alguma quanto à etnia, sexo, condição social, credo político e
religioso, conforme preceitos contidos no estatuto social da mesma e portanto
de comprovada idoneidade social.

Mogi das Cruzes, 10 de maio de 2021

FRANCIMÁ

VIEÃA. FAROFA
Ve ead or

CÂMARA MUNICI PAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Proieto de Lei n2 042/2021
Processo

n2 065/2021

De

iniciativa legislativa do Ilustre Vereador JOSÉ FRANCIMÁRIO
VIEIRA DE MACEDO, à proposta legislativa em estudo dispõe sobre a declaração de
utilidade pública municipal à entidade Instituto Sementinha para Educação e Proteção
à criança e ao Adolescente Sementinha II.

verificamos
municipal o Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao
Adolescente, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNP.I
sob o n2 04.675.868/0004-95, filial voltada à educação infantil e pré-escola,
responsável pelo Projeto Sementinha II, com sede e foro à Rua Francisco Rodrigues
Passos, n2 217, bairro Alto do Ipiranga, neste Município de Mogi das Cruzes/SP.
Por fim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades
atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO.

allitr1S1931 iU& SEM 9N In tibt4M3

Conforme justificativa apresentada pelo autor da proposta,
que o projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública

82.9610 D:01

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 13 de abril de 2022

ERANQ F1ORENO DA SILVA
Presidente

MAURINO JOSÉ DA SILV
Membro

IDUIG

CARLOS LUCARESKI
Membro

EIRA
bro

S DA SILVA
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CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Projeto de Lei n" 042 / 2021
n" 065 / 2021
Processo

A presente Proposta Legislativa de iniciativa do ilustre Vereador JOSÉ
FRANCIMÁRIO VIEIRA DE MACEDO, dispõe sobre a declaração de utilidade
pública municipal à entidade Instituto Sementinha para Educação e Proteção
à Criança e ao Adolescente Sementinha

Em síntese, conforme justificativa apresentada pelo autor da proposta,
verificamos que o projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade publica
municipal o Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao
Adolescente, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.675.868/0004-95, filial voltada à educação infantil e pré-escola,
responsável pelo projeto Sementinha H, com sede e foro à Rua Francisco Rodrigues
Passos, n 217, bairro Alto do Ipiranga, neste Município de Mogi das Cruzes/ SP.

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e .
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL
TRAMITAÇÃO.

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Mir

da, em ,20 de abril de 2022

OSVALDO ANTONIO DA SILVA
Presidente

FERNAlã

MORENO DA SILVA
Membro
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Mogi das Cruzes. em 21 de junho de 2.022.

18148 / 2022
Oficio GPE n.° 215/22
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CAI: 275889

No ne. CAMARA l,IUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC

Senhor Prefeito

Assunto: PROJETO DE LEI - CAMARA MUNICIPAL
OF. N" 215/2072 - PROJETO DE LEI N ' 42 2021 - DF
AUTORIA DO VER. JOSE FRANC,IMARIO VIEIRA DE
MACEDO QUE DISPOE SOBRE DECLARACAO DO
Conclusão: 19/07/2022
Orgáo: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SGOV

Através do presente, tenho a elevada honra de passar
às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 42/2.;
de autoria do Vereador José Francimário Vieira de Macedo, que dispõe sobre
declaração de utilidade pública da entidade que especifica que especifica, o qual
foi aprovado pelo Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data
de 07 de junho p.p..
Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

MARCOS PAULO TAVAR S-ÉURCAN
Presidente da Câmara

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO

DE

LEI

N. ° 42/21

Dispõe sobre Declaração de Utilidade
Pública da entidade que especifica.

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes DECRETA:
Art. 1° Fica declarado de utilidade pública municipal o
Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao Adolescente,
pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob n.° 04.675.868.0004-95,
filial voltada à educação infantil, pré-escola e creche, com sede na Rua
Francisco Rodrigues Passos, n° 217, bairro Alto do Ipiranga, Mogi das
Cruzes.
Art. 2°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES, em 20 de junho de 2.022, 461°- da Fundação da Cidade de Mogi das
Cruzes.
MARCOS PAULO TAVARES FURLAN
Presidente da Câmara

MAURO DÊ ASSIS MARGARIDO
---f° Secretário

JULIANGVALAQUIAS BOTELHO
/2° Secretário
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes em 20 de junho de
2.022, 461° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

auio soares
Secretário Geral Legislativo

( Autoria do Projeto: Vereador José Francimário Vieira de Macedo)

