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ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

CNPJ 36.751.345/0001-24 

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/06/2020 

Aos 26 dias do mês de junho de 2020, às 17hs, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária 

os associados da ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância abaixo indicados, 

atendendo à convocação que lhes havia sido previamente encaminhada, para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Apresentação dos projetos em andamento e em fase de captação; 

2. Apresentação do Balanço de 2019 e Auditoria do exercício. 

Participaram da Assembleia os associados Fabio Luiz de Oliveira Rosa, Marcos Muccillo 

Daudt, Antonio Augusto Gomes dos Santos Silva, a diretora executiva Miriam Izabel 

Albernaz Cordeiro, a diretora administrativa financeira Ana Potyara Tavares e a assistente 

financeira Jaqueline Azevedo Silva, todos e todas por meio virtual, nos termos do art. 10 do 

Estatuto Social da ANDI.  

A reunião foi presidida pela Diretora Executiva Miriam Izabel, que solicitou a mim, Jaqueline 

Azevedo Silva que secretariasse a reunião. Após ter dado as boas vindas e agradecer a 

todos os participantes pela presença, a presidente iniciou a Assembleia abordando o item 1 

da ordem do dia. 

A Diretora comunicou que a ANDI continuará à frente da Secretaria Executiva da Rede 

Nacional Primeira Infância - RNPI por mais um ano, dando continuidade à execução dos 

projetos captados durante sua gestão. Que o processo de captação é contínuo, inclusive no 

ano de 2019 dois grandes projetos foram contratados, um com a Petrobras e outro com a 

Fundação Bernard Van Leer. Destacou que agenda da Primeira Infância é considerada uma 

pauta positiva no momento, o que facilita, mas não torna a captação menos trabalhosa. 

Questionada pelos associados, apontou que atualmente temos parceria com a Petrobras, 

Fundação Bernard Van Leer, Porticus, Conanda, Arcor, Open Society e C&A. Com relação 

às atividades dos projetos, citou o desenvolvimento do Observatório - uma plataforma 

formada por três eixos (Indicadores, Planos Municipais da Primeira Infância e Biblioteca) 

voltada para o universo da Primeira Infância, destacou ainda a revisão do Plano Nacional 

pela Primeira Infância, o curso EaD para elaboração de Planos Municipais pela Primeira 

Infância, ações de parentalidade com o Promundo e de enfretamento à violência no âmbito 

familiar com o Ifan. Recordou a assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância, ação 

liderada pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 
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Potyara citou a realização do curso EaD “Liberdade de expressão, mídia e direitos da 

criança” uma parceria da ANDI com o Conanda/MMFDH e o desenvolvimento do conteúdo 

didático e a tutoria de um curso sobre os direitos de crianças e adolescentes para 

jornalistas, com o Instituto Arcor. Disse que uma grande entrega deste ano seria a 

realização de um seminário internacional sobre Primeira Infância, mas que foi adiado em 

decorrência da pandemia. 

A presidente passou então para o item 2 da ordem do dia, apresentou o balanço, as 

demonstrações das contas do exercício financeiro de 2019 e o relatório de auditoria já 

aprovado pelo conselho fiscal da ANDI. Os conselheiros fiscais declararam que a ANDI 

continua obtendo êxito significativo na captação e execução dos recursos e das atividades 

com as quais se comprometeu. 

Os associados ficaram muito satisfeitos com toda a apresentação e com os objetivos 

alcançados e decidiram por unanimidade APROVAR as contas da ANDI referente ao 

exercício de 2019. 

Agradeceram, elogiaram e parabenizaram os esforços, e a dedicação da Diretoria Executiva 

da ANDI e de toda equipe pelos ótimos resultados alcançados. 

Por fim, a Ana Potyara destacou que a diretoria executiva buscará novos associados para 

compor o grupo, bem como novos conselheiros fiscais. E a Miriam informou que essa ata 

será registrada em cartório eletrônico e que todos serão comunicados do procedimento. 

Não havendo nada mais a tratar, a presidente agradeceu as participações e deu por 

encerrada a reunião às 18hs45hs.   

 

Brasília, 26 de julho de 2020. 

Miriam Izabel Albernaz Cordeiro 

Diretora Executiva 

 

Ana Potyara Tavares 

Diretora Administrativo Financeira 

 
Jaqueline Azevedo Silva 

     Assistente Financeira 
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Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/07/2020 

ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

 

 

Marcos Muccillo Daudt 

Antonio Augusto Gomes dos Santos Silva 

Fabio Luiz de Oliveira Rosa 

Miriam Izabel Albernaz Cordeiro 

Ana Potyara Tavares 

Jaqueline Silva       
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