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JUSTIFICATIVA 

O Plano de Ação tem por finalidade integrar as atividades desenvolvidas nos 

setores mantidos pela ONG, primando pela qualidade dos serviços prestados, a fim de 

utilizar racionalmente de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis para 

atender os objetivos previstos. 

 

 

 

 

 

“Cidadania significa maior consciência da dignidade pessoal, do bem 

comum, da solidariedade. A pessoa livre e responsável tem, na 

consciência de sua Cidadania, o passaporte para uma atuação 

solidária e eficaz. Isto quer dizer que a compreensão de sua dignidade 

como pessoa é que a habilita a uma maior contribuição à causa 

comum. Cidadania implica em comportamento ético.” 

(Francisco Gomes de Mattos, Empresa Feliz) 
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REGISTROS 2012/2013 

 
Nome da Entidade: COMITÊ DA CIDADANIA DE SAPUCAIA DO SUL 
CNPJ: 00.681.596/0001-32 
Endereço:  

Rua João Rodrigues, no 1016 
Bairro Piratini 
93216-000 - SAPUCAIA DO SUL, RS 
e-mail: comite.cidadania@gmail.com 
Telefone: (51) 3451-5910 
site: www.comitecidadania.com 
 

Data de Fundação: 4 de agosto de 1993 – Registro 22.06.1995 (lv.A2-fl.37-nº221, 
apontado sob no 5037-A3-Cartório de Registros de Sapucaia do Sul. 
Atividade principal: 90.30-8-00                   -                   
Secundária: 94.93.-6-00 e 94.99-5-00 
Registro no COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social  
no 04070302, de 4 de julho de 2003 – lv 16 – fl 01 
Registro no COMDICA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
No do EDITAL: Registro 03/2003-lv 01- p. 01 verso – de 16 de abril de 2003. 
Utilidade Pública Municipal: Lei Municipal no 2.072, de 5 de maio de 1998. 
Alvará Municipal: 15.205 
Registro Estadual: no 312141, de 24 de agosto de 1998 – processo 3005757  
Utilidade Pública Estadual: no 502/2003 – proc. 7504-21.00/03.0 - 002321 
Registro no CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 
RO505/2006 – processo 71010.000419/2004-22, de 29 de setembro de 2006 
Registro no SUAS - Sistema Único de Assistência Social 
71010.000419/2004-22, de 22 de setembro de 2006 – 71000.077.449/2009-51 (14 de abril 
de 2010) – remetido para MDS – art. 34 da Lei no 12.101/2009 (cfe. decreto que 
regulamenta a Lei no 12101/2009, de agosto de 2010. 
Utilidade Pública Federal: MJ 08071.012175/2007-12 Portaria no 1.788, de 
16 de setembro de 2008 – Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2008 
CEBAS: Portaria 720, Diário Oficial de União, Brasília, 10 ago. 2012 
Registro Ministério do Trabalho e Emprego (M.T.E.) 
Curso de Padeiro e Confeiteiro – 800 horas – nº    6765 – em 23.06.2010 
Curso de Serralheiro em Aço –    800 horas – nº 12.404 – em 31.01.2012 
Curso de Caldeireiro em Aço –    800 horas – nº 12.854 -  em 05.04.2012 
 
Primeira turma de Cursos Profissionalizantes: 5 de agosto de 1996 
 
COORDENAÇÃO – mandato abril 2012 a abril 2014 
Nára Clebia Morais Recktenwald – coordenadora 
Lorena Iraci Bagnara - tesoureira 
 
COMUNIDADES - PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS E REDES: 
(X) COMDICA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
(X) COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
(X) Fórum de Entidades de Sapucaia do Sul          
(X) Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(X) Rede de Enfrentamento contra a Violência Infanto-Juvenil 
(X) Rede Garimpando Forças (Parceiros Voluntários) 
(X) Fóruns dos Comitês de Ação da Cidadania – Estadual 
(X) Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil  

mailto:comite.cidadania@gmail.com
http://www.comitecidadania.com/
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GESTÃO– Maio/2012 a Abril/2014 

 

 

LISTA DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA– ATA 015 (20.04.2012) 

 

NOME 
Nára Clebia Morais Recktenwald, brasileira, casada, bancária aposentada, residente na 
Rua Três Coroas, nº 616, Bairro Vargas em Sapucaia do Sul, RG 1002293825, CPF 
136.676.390-00- fone 3451-2562 - PRESIDENTE 

Nára Terezinha de Medeiros Morais, brasileira, casada, professora, residente na Rua 
Lúcio Bittencourt, 282 Bairro: Piratini/ 93214-170 CPF: 366.697.920-34 - RG:801554024 – 
fone: 96313500  – VICE PRESIDENTE 

Lorena Iraci Bagnara, brasileira, solteira, bancária aposentada, residente na Rua 
Engenheiro Rebouças, 205, em Canoas/RS, CPF: 286.667.980-68 , RG: 6006484114 
Telefone:   3477-2875 /  81325244 - TESOUREIRA 

Lourdes Perin, brasileira, separada judicialmente, bancária aposentada, residente na Rua 
Garibaldi, 169, centro, Esteio/RS CPF: 147 258 860/68 - RG: 2027058061  SSP/RS - 
Telefone:(51) 3473 2660 e (51) 9327 9541 – VICE TESOUREIRA 

Regina Maria Recktenwald, brasileira, divorciada, professora aposentada, residente na 
Rua São Luiz, nº 111, Bairro Centro, RG 2019263751, CPF 136.659.790-72 – fone 3474-
6990 - SECRETÁRIA 

Shirley Lorena Maria Largura, brasileira, solteira, professora aposentada, residente na 
Rua São Joaquim, nº 1039, Aptº 704, Bloco C, São Leopoldo, RG 1002410684, CPF 
006.909.700-30  – fone 3589-3411 – SEGUNDA SECRETÁRIA 

Tânia Maria Krause de Mattos, brasileira, casada, do lar, residente na Rua Rosário, nº48, 
Bairro Jardim, RG 5004490578, CPF 204.009.500-49 – fone 34748799  - 
CONSELHO FISCAL 

Lair Oliveira Silva, brasileira, casada, bancária aposentada, residente na Rua João 
Rodrigues, nº 197, Bairro Piratini, RG 1221636630, CPF 290739870-91 - Fone 34513146 
CONSELHO FISCAL 

Valério José Gobatto, brasileiro, casado, bancário aposentado, residente na Rua Rui 
Ramos, nº 135, Bairro Silva, RG 7010650781, CPF 157.306.890-04 -fone 3474-3223 - 
CONSELHO FISCAL 

Nelson Yang, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua Ministro Oliveira Lima, 45, 
apt. 403 – CEP 91060520, Porto Alegre, RS - RG: 4003047547 SSP/RS - CPF:265038590-15 - 
TELEFONE: 51-32082393 / 51-99119233 
SUPLENTE CONSELHO FISCAL 
 
 

 

 

 

 

tel:6006484114
tel:2027058061
tel:%2851%29%203473%202660
tel:%2851%29%209327%209541
tel:51-32082393
tel:51-99119233
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HISTÓRICO 

 
O Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul, RS, Organização Não Governamental, 

iniciou suas atividade em 1993, a partir da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 

pela Vida, movimento de ação social nacional motivado pelo sociólogo Herbert de Souza – 

Betinho. 

Entre seus objetivos encontrava-se o fomento da mobilização de todos os segmentos 

da sociedade brasileira na busca de soluções para as questões da fome e da miséria 

visando realizar o sonho de um país sem fome e sem miséria. A Ação da Cidadania visa 

estimular a participação cidadã na construção e na melhoria das políticas públicas sociais.  

A partir de então, o movimento deu início a comitês locais quando, em 4 de agosto 

de 1993, foi fundado o Comitê da Cidadania em Sapucaia do Sul por funcionários do 

Banco do Brasil, e logo foi engajado pela comunidade, Ministério Público e Clubes de 

Mães. O Comitê da Cidadania é dirigido somente por voluntários. 

Nossa história iniciou com a doação de cestas básicas mensais para famílias em 

situação de vulnerabilidade econômica cadastradas, ao mesmo tempo em que 

apresentamos o Comitê da Cidadania  contra a Fome e a Miséria de Sapucaia do Sul na 

Câmara de Vereadores, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CD) e na Associação 

Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS). 

Em 1994 iniciamos um trabalho  em prol das crianças e adolescentes, em especial 

um grupo de 25 dependentes químicos que estavam vivendo em um prédio abandonado 

no centro da cidade. Montamos o projeto Vida Nova,  com educadores de rua. Obtivemos 

um ótimo resultado com este projeto e, ao final de dois anos, aqueles jovens já tinham sido 

recolocados em suas famílias ou em outras.  

Em 1996 resolvemos repensar o caminho a seguir: "ensinar a pescar e trabalhar na 

prevenção".  Tendo o SENAI como parceiro, obtivemos um espaço cedido pela Escola 

Estadual Vila Prado onde foi iniciado  o Projeto Cidadania - cursos profissionalizantes para 

adolescentes a partir de 14 anos, em situação de vulnerabilidade econômica, inicialmente 

com o Curso de Elétrica e, um ano após, com o de Serralheria, que contou com apoio 

financeiro do Grupo GERDAU. 
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O Comitê da Cidadania participou de concurso em nível nacional, promovido pela ANABB - 

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil em 1998 quando, entre 122 

trabalhos apresentados, tirou o 3o lugar, recebendo o Troféu II 

Prêmio Cidadania. Em 2002, novamente foi contemplado com o 3o 

lugar no III Prêmio Cidadania promovido pela mesma Entidade, e 

em 2011 ficou em 7 o lugar dentre 132 projetos. 

Em 2006, além destes cursos, e com o apoio da ANABB, 

acrescentamos o Curso de Padaria, que abriu vagas especialmente para o público 

feminino. 

O Comitê da Cidadania possui os títulos de Utilidade Pública Municipal, Estadual e 

Federal, participa dos Conselhos de Assistência Social, de Direitos da Criança e do 

Adolescente, da Saúde e da Defesa Civil do município. Participa do Fórum de Entidades 

do município e do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. 

O Comitê da Cidadania tem seu foco na prevenção e para evitar que estes adolescentes 

tenham tempo ocioso, busca promover oportunidades que desenvolvam maior conhecimento e 

criatividade, ocupando-os com atividades saudáveis. Também se torna fundamental oferecer a 

possibilidade de profissionalização com qualidade, razão pela qual são importantes a 

qualificação e a diversificação dos cursos, para que se tornem profissionais competitivos no 

mercado de trabalho. Com esta visão, também são oportunizadas a todos os beneficiários 

diversas outras atividades, como Inclusão Digital com diversos cursos e  língua estrangeira, 

palestras diversas, orientação e prevenção ao uso de drogas, doenças sexualmente 

transmissíveis, autoestima, higiene e saúde, trabalho e ética, meio ambiente e visitas a 

empresas. 

O Comitê da Cidadania estimula os jovens à permanência no sistema educacional, 

através de contatos permanentes com as escolas, que enviam planilhas contendo as notas, a 

frequência e o comportamento de cada aluno inserido no projeto. O retorno é repassado ao 

aluno e, quando necessário, a família também é contatada. Com isto, evitamos a evasão 

escolar. 

Ratificando, a profissionalização é importante não apenas para que tenham um futuro 

mais digno e, quando pensamos em situação de vulnerabilidade, torna-se mais evidente a 

necessidade da oferta de capacitação profissional com qualidade, para que possam 

disputar o mercado de trabalho em iguais condições com os jovens das classes mais 

favorecidas.  
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Anualmente, uma média de 130 pessoas com baixa renda familiar e/ou em situação 

de vulnerabilidade social são beneficiados com os diversos cursos oferecidos pelo Comitê 

da Cidadania de Sapucaia do Sul. 

 

MISSÃO 

Contribuir para o exercício da cidadania de adolescentes, jovens, adultos e pessoas 

com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, principalmente em decorrência da 

pobreza, propiciando meios para reintegrá-los à sociedade, resgatar sua autoestima e 

prepará-los para o mercado de trabalho. 

 

                                 

 

VISÃO: 
Ser referência de entidade autossustentável capaz de promover ações conjuntas 

com órgãos públicos, iniciativas privadas e entidades educacionais que visem ao 

atendimento da população carente, buscando a dignificação humana. 

 

VALORES: 
Cidadania. Amor. Responsabilidade. Transparência. Sustentabilidade. 

 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 
Art. 2o. O Comitê tem como objetivos: ministrar cursos profissionalizantes e de 

iniciação profissional em parcerias, com certificação e acompanhamento; formular e 

integrar as políticas sociais voltadas aos carentes; ser controlador de ações; ser articulador 

entre os diversos órgãos públicos e iniciativas particulares, visando à valorização da vida 

humana. Tem como objetivo especifico o de promover a educação através de cursos 

profissionalizantes e preparatórios para o trabalho. 
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OBJETIVOS 

1-GERAL: Capacitar adolescentes, jovens e adultos carentes para o mercado de trabalho. 

2- ESPECÍFICOS: 
 

 Cidadania: Oferecer aos beneficiários um ambiente sadio, com oportunidades 

diversas para a melhoria da autoestima. 
 

 Prevenção: Transformar o tempo ocioso em atividades que contribuam em sua 

formação pessoal e profissional.  
 

 Profissionalização: Oferecer cursos profissionalizantes em parceria com o 

SENAI e outros parceiros, proporcionando-lhes a disputa de uma vaga no 

mercado de trabalho com jovens mais favorecidos, em iguais condições. 
 

 Ser referência de entidade socioassistencial autossustentável, capaz de promover 

ações conjuntas com órgãos públicos, iniciativas privadas e entidades 

educacionais que visem ao atendimento da população carente buscando a 

dignificação humana. 

 
 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 

As origens dos recursos a serem utilizados no ano de 2013 serão: 
 doações de pessoas jurídicas; 

 doações de pessoas físicas; 

 recursos próprios (promoções); 

 parcerias com instituições públicas. 

 doações do estrangeiro (Alemanha) 

 projetos 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

Padaria 1 

Cozinha  1 1 

Refeitório 1 

Despensa 1 

Depósito 1 

Almoxarifado 1 

Oficina de serralheria e caldeiraria 1 

  

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

Salas de aula 2 

Laboratório de informática 1 

Sala de reuniões 1 

Horta 1 

Recepção 1 

Estacionamento 

Sanitários 1 

Espaço para recreação 3 1 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

03 

01 
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IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES/PROGRAMAS 

DESENVOLVIDOS 

O Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul é uma Instituição de Assistência Social 

que desenvolve Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando à 

emancipação, ao desenvolvimento da autonomia e à melhoria da qualidade de vida dos 

beneficiários através da promoção de sua formação para o trabalho e de ações diversas de 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária, além de ações que contribuam para o 

retorno ou a permanência dos jovens em idade escolar na escola. 

Os serviços prestados pela ONG são classificados como de Proteção Social Básica, 

conforme os níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO - Usuários 

Adolescentes e jovens a partir de 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, em 

especial aqueles pertencentes a famílias com perfil de renda de programas de 

transferência de renda. 

Também há atividades voltadas para adultos em situação de pobreza, especialmente 

mulheres e os registrados nos programas de inclusão governamentais. 

 

           



 

10 Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul 

Critérios gerais de Ingresso 

 Serão consideradas elegíveis ao Comitê da Cidadania pessoas carentes (com 

renda per capita de até ½ salário mínimo) e/ou em situação de vulnerabilidade 

social, e também pessoas com deficiência, com idade a partir de 14 anos. 

 Os beneficiados nada pagam pelo curso, e todos são visitados pela equipe do 

Comitê da Cidadania para constatar sua real necessidade. Os adolescentes e 

jovens devem OBRIGATORIAMENTE estar frequentando a escola de currículo 

normal em outro período do dia ou ter concluído o Ensino Médio. 

 Os alunos são encaminhados principalmente por Diretoras de Escolas, pelo 

Conselho Tutelar e pelas Secretarias Municipais. 

 As famílias também são atendidas dentro das possibilidades do Comitê da 

Cidadania com cestas básicas, alimentos, medicamentos, documentação e 

encaminhamentos para a rede municipal. 

 

 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 A abrangência territorial é o município de Sapucaia do Sul, RS. 

 

 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

O Comitê pode comportar em seu espaço físico uma média de até 200 alunos. 

Possui diversas modalidades de atendimento, sendo que a quantidade de alunos varia 

anualmente, dependendo da verba recebida para o desenvolvimento dos cursos, conforme 

pode ser verificado a seguir. 

 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Estimamos a utilização de cerca de R$ 280.000,00 para o desenvolvimento das 

ações/programas no ano de 2013. 
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Modalidades de Atendimento possíveis de serem 
mantidas pela Instituição: 
 

Principais ações/programas desenvolvidos 
Capacidade de 

atendimento 
Curso de Caldeireiro em Aço – nº 12854 

(600 horas) 

20 

Curso de Serralheiro em Aço – nº 12404 

(800 horas) 

20 

Curso de Padeiro e Confeiteiro – nº 6765 

(800 horas) 

20 

Curso de Padaria/Informática – Geração de Renda – para 

adultos (especialmente mulheres) – 300 horas 

20 

Curso de Informática Básica (Windows, Word, Excel) 

(4 horas semanais) 

Disponibilizado para todos os 

participantes dos cursos de 

iniciação profissional em 

Caldeiraria, Serralheria e 

Padaria. 

Inclusão digital – com diversos cursos 20 por turno 

Jogos, passeios, visita a empresas, museus e feiras. Disponibilizado para todos os 

participantes dos cursos. 

Palestras com temas da atualidade: DST/AIDS, alcoolismo, 

tabagismo, prevenção ao uso indevido de drogas, 

colocação no mercado de trabalho (postura na entrevista, 

documentos e procedimentos necessários), primeiros 

socorros, meio ambiente, valores relacionais. 

Disponibilizado para todos os 

participantes dos cursos. 

Reconstrução familiar com o envolvimento e o apoio da 

equipe de trabalho. 

Conforme disponibilidade, na 

ONG, de profissional 

capacitado.  

Alimentação: lanche da manhã e lanche da tarde. Disponibilizado para todos os 

participantes dos cursos. 

Passeio e confraternização de final de ano Disponibilizados para todos os 

participantes dos cursos. 

Formatura Disponibilizada para todos os 

participantes aprovados. 

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNÇÃO EXISTENTES NECESSIDADES 

Coordenadora 1 1 

Auxiliar administrativo - 1 

Secretária 1 1 

Merendeira 1 1 

Instrutor de Padaria 1 1 

Instrutor de Informática 1 1 

Instrutor de Serralheria - 1 

Instrutor de Caldeiraria 2 2 

Psicóloga - 1 

Assistente Social - 1 
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DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS 
USUÁRIOS 
 
A seguir, apresentamos a programação dos cursos e das atividades a serem 
desenvolvidas no ano de 2013. 
Reconhecimento: Escola de Informática Yuppie-On (MEC) e Ministério do Trabalho e 
Emprego- M.T.E. 
 

 
 

1) Curso de Serralheiro em Aço  (12404) – 800 horas 
Idade: 14 a 24 anos 
Período: março a dezembro de 2013 
 1 turma com 06 alunos -   das 07h45min às 11h45min – de segunda e sexta-feira  
 1 turma com 06 alunos -   das 13h30min às 17h30min – de segunda e sexta-feira  

 

2) Curso de Caldeireiro em Aço (12854)  – 600 horas 
Idade: 14 a 24 anos 
Período: março a dezembro de 2013 
 1 turma com 20 alunos - das 07h45min às 11h45min – de segunda e sexta-feira  
 1 turma com 20 alunos - das 13h30min às 17h30min  – de segunda a sexta-feira 

                                        

3) Curso de Padeiro/Confeiteiro (6765) – 800 horas 
Idade: 14 a 24 anos 
Período: março a dezembro de 2013 
 1 turma com 20 alunos, das 7h45min às 11h45min - de segunda a sexta-feira 
 1 turma com 20 alunos das 13h30min às 17h30min – de segunda a sexta-feira 
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4) Curso de Padaria e Informática – Geração de Renda - 300 horas (PREVISTO) 

Idade: a partir de 18 anos 

Período: abril a dezembro de 2013 

 1 turma com 20 alunos, das 18h às 21h, de segunda a quinta-feira. 

 

Esta turma será preferencialmente para mulheres, beneficiários dos programas PIS, Bolsa 

Família e Catadores. Terão também, incluídos no conteúdo programático, 80 horas de 

Informática e 20 horas com psicóloga, palestras e noções sobre empreendedorismo. 

 

OBS.: Este curso ainda não está confirmado apesar da lista de espera, por falta de 

verba (patrocinador). 

     

 
5) Cursos de Informática Básica:  

Conteúdo:  Word, Windows, Excel, Linux e Internet. 
Estes cursos serão disponibilizados a todos os participantes dos cursos de iniciação 
profissional em Serralheria e Padaria – 4 horas semanais. 

 

6) Inclusão Digital: diversos cursos “on line” que os participantes podem escolher tendo 

como pré requisito o básico de informática. O avanço no curso será de acordo com a 

capacidade de cada um. 

Idade: a partir de 13 anos 

Período: março a dezembro de 2013 

 1 turma com 20 alunos, das 07h45min às 11h45min – nas quartas e quintas-feiras 

 1 turma com 20 alunos, das 13h30min às 17h30min – nas quartas e quintas-feiras 
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7) TODOS os alunos adolescentes e jovens também recebem Noções de Inglês. 

 2 horas semanais, nas sextas-feiras. 
 

     
 

 
8) Curso de Confecção de Calçados - 300 horas (EM FASE DE ESTRUTURAÇÃO) 

Idade: a partir de 14 anos 

Período: julho a dezembro de 2013 

 1 turma com 20 alunos, das 13h30min às 17h30min – de segunda a quinta-feira 

 

Este curso, ainda em fase de estruturação, pretende abrir portas para um mercado de 

trabalho bastante carente de mão-de-obra especializada. Conforme projeto aprovado será 

feito em módulos no período de 7 meses. O espaço onde será desenvolvido já está 

definido com mesas e cadeiras. Estamos buscando parcerias para a aquisição de 

maquinário para o desenvolvimento do curso. 

 

9) Previsão de continuação do Projeto de Design no Bairro com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, que atenderá todos os alunos.  
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Concomitantemente às atividades descritas anteriormente, serão desenvolvidas 
outras atividades, como palestras diversas, participações em eventos e feiras, visitas a 
empresas, visando a um atendimento integral aos beneficiários. 
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Outras participações/atividades previstas 

 Reuniões com pais/responsáveis. 

 Parceria com Empresas locais na contratação de alunos cotistas. 

 Levantamento escolar. 

 Retorno do levantamento escolar aos alunos. 

 Palestras diversas com pesquisa de satisfação. 

 Reuniões do COMDICA, COMAS, Fórum de Entidades, Fórum de Enfrentamento 
à Violência Infanto Juvenil, Fórum DCA, Parceiros Voluntários, Fórum Estadual de 
Erradicação do Trabalho Infantil. 

 Semana de Sapucaia (confecção de bolos). 

 Caminhada Cívica 

 Chás da Cidadania 

 Confraternização 

 Formatura 
                                                                                                                     

METAS ALCANÇADAS EM 2012 

 Estatuto Social da ONG readequado às normativas do CNAS. 

 Parceria com 12 empresas para a colocação de cotistas. 

 77 alunos formados. 

 “Feedback” (pesquisa) de ex-alunos com mais de 20 anos. 

 

METAS PARA 2013 
 

 Disponibilizar a Inclusão Digital, aos sábados de manhã e nos finais de tarde, para 

os familiares e outros beneficiários que não possam ser contemplados com os 

outros cursos devido ao baixo nível de escolaridade ou que tenham idade 

diferente da exigida. Com isto, poderemos absorver um público que não estava 

sendo contemplado até então. 

 Possibilitar a contratação de todos os alunos (cotistas) pelas empresas. 

 Atendimento Psicológico e Social: esperamos contratar profissionais das áreas, 

para atendimento individual e familiar. 

 Autossustentabilidade: colocar no mercado os produtos feitos nos Cursos de 

Padaria e Serralheria e buscar maior número de parceiros. 

 Elaboração do regimento Interno. 

 Revitalização do telecentro. 

 Trabalhar a “Gestão Sustentável”. 

 Fazer dois “Chás da Cidadania” para arrecadação de fundos para pagamento de 

Leis trabalhistas. 

 Continuar buscando o “feedback” de ex-alunos com mais de 20 anos. Visitas e 

pesquisa de como estão. 

 Buscar a ISO 9001. 
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CALENDÁRIO PARA 2013 

 

 

 

 

VII  Chá da Cidadania  em 07.06.2013 

VIII Chá da Cidadania em  11.10.2013 

Formatura: 13.12.2013 
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“Essas crianças estão nas ruas porque, no Brasil, ser pobre é estar 

condenado à marginalidade. 

Estão nas ruas porque suas famílias foram destruídas. 

Estão nas ruas porque nos omitimos. 

Estão nas ruas e estão sendo assassinadas.” 

 

Betinho 
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COLABORE COM O COMITÊ! 

 

 Endereço: Rua João Rodrigues, no 1016  

Bairro Piratini - Sapucaia do Sul, RS 

 Telefone: (51) 3451-5910 

 site: www.comitecidadania.com 

 e-mail: comite.cidadania@gmail.com 

 Estatuto: no site www.comitecidadania.com 

 Conta corrente: 60.000-8 – Banco 001 – Ag. 2672-7 

 

 

 

 

 

 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão  

uma gota d’água no mar.  

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota...  

(Madre T. de Calcutá) 


