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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 28/06/2022

Aos 28 dias do mês de junho de 2022, às 14h30, 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 do Balanço de 2021 e dos Relatórios de Auditoria do exercício;

2. Apresentação dos projetos em andamento.

Participaram da  Assembleia  os  associados:  Antonio Augusto Gomes dos Santos
Silva,  Fabio  Luiz  de  Oliveira  Rosa,  Marcos  Muccillo Daudt, a Diretora Executiva
Miriam Izabel Albernaz Cordeiro, a Diretora Administrativa Financeira Ana Potyara
Tavares e a Assistente Financeira Vanessa Cristiane Soares Miranda, 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,
Vanessa  Miranda, que  secretariasse  a  reunião. Após ter  dado  as boas-vindas e
agradecer a todos os participantes pela presença, a presidente iniciou a Assembleia
informando que, em decorrência da pandemia da Covid-19, boa parte da equipe da
ANDI  estava  trabalhando  de  forma  remota,  razão  pela  qual  a  diretoria  decidiu
devolver uma sala da sua sede em 2021. Diante disso, registra-se que a ANDI está
localizada no SDS - edifício Miguel Badya, Bloco L, nas salas 316 e 318.

Em seguida Diretora relembrou que a ANDI esteve à frente da Secretaria-Executiva
da Rede Nacional Primeira Infância – SE/RNPI e que o ano de 2021 foi um ano de
encerramentos -  fim da gestão a frente da Rede e encerramento de projetos na
área  da Primeira  Infância  e  outros,  como:  C&A,  Unicef,  Petrobras,  Arcor  e  OIT.
Destaque para o projeto com a Petrobrás que tinha um grande aporte financeiro e
que demandou muito trabalho na execução das ações, bem como nas prestações
de  contas,  mas  que  em fevereiro  de  2022 foi  aprovado  e  emitido  o  Termo de
Encerramento Definitivo.

 
Ana Potyara acrescentou que, apesar de 2021 ter sido outro ano atípico em razão
da pandemia da Covid-19, da finalização de projetos e ações, foi também um ano
difícil diante do cenário político, econômico e social.  A transição da SE/RNPI para
Uncme foi  tranquila,  com a entrega de um robusto  relatório  de atividades,  um
planejamento estratégico construído de forma participativa e ainda com recursos
garantidos para a próxima secretaria iniciar uma nova gestão.
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Acerca  do  item  1  -  relatório  de  auditoria  de  2021  -   A  Diretora  explicou  a
necessidade estatutária da mudança do Conselho Fiscal da ANDI, e que, agora, a
partir de 2022, temos novos membros 

conforme decidido em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15/06/2022.

Ela apresentou o balanço, as demonstrações das contas do exercício financeiro de
2021 e o relatório de auditoria foi aprovado pelo Conselho, que parabenizou a ANDI
pelo  saldo  positivo,  ações  propositivas  e  excelente  desempenho.  Apesar  das
dificuldades do ano, pela pandemia e consequências dela, a ANDI continuou tendo
êxito  significativo na captação e execução dos recursos e na  realização  das
atividades com as quais se comprometeu.

O  Conselheiro  Marcos  Daudt  mencionou  o  destacado  no  referido  relatório  de
auditoria, que a ANDI não possui apólice de seguros contra incêndio. Miriam explica
que  o  prédio  tem  seguro  contra  incêncio.  Ana  complementa  esclarecendo  da
obrigatoriedade,  no contrato  de aluguel,  no qual  deve estar  embutido o seguro
contra  incêndio.  Isso  é  feito  em  todos  os  contratos  de  aluguel,  atualmente.
Destacou  ainda  que  o  prédio  passou  por  vistoria  dos  agentes  do  Corpo  de
Bombeiros e que foi adequado em todos os apectos demandados pelo vistoriador.

Todos os conselheiros congratularam a ANDI, sua Diretoria Executiva, os trabalhos
da Miriam e  Ana Potyara,  à  frente  da entidade,  apesar  de todos  os  obstáculos
enfrentados, conseguindo manter o que foi proposto quando a ANDI foi criada mas
se reinventando a todo momento, consequentemente tendo credibilidade perante
aos  financiadores/doadores,  com  o  público,  e  demais  atores  envolvidos  nesse
contexto.

Em relação ao item 2 da pauta – projetos em andamento – A Diretora  inicia  o
assunto  relatando  o  início  dos  trabalhos  do  projeto  Agenda  227  –  Prioridade
Absoluta para Crianças e Adolescentes. Explica detalhamente de onde começou,
para que serve e em que ponto da execução está, ressaltando sua peculiaridade,
por ser um projeto com muitos financiadores, sendo 13 até o momento. Potyara
complementa que esse é um projeto que se desdobrou de uma primeira versão
executada em 2021 em parceria com o Instituto Alana e que tem demandado muito
da instituição, já que tem produzido muito conteúdo e deseja atingir a todas as
candidaturas a Presidência da República. Miriam retomou a fala e destacou que o
projeto  mesmo  sendo  desenvolvido  por  muitas  instituições,  tem  a  ANDI  como
responsável legal pelos contratos e execução financeira.

Fabio questiona qual a perspectiva de ações da ANDI para o ano de 2023. Miriam
informa que já está trabalhando com elaboração de um projeto de monitoramento
do cumprimento das propostas de políticas públicas do  Agenda-227, espera-se que
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a nova gestão do governo federal acate as propostas do movimento e assim será
possível realizar o controle social das referidas políticas. Potyara complementa que
existe o desejo de desenvolver projetos ligados diretamente ao DNA da instituição,
como  oficinas  para  jornalistas,  desenvolver  novas  metodologias  de  pesquisa
pensando nas novas mídias, além de trabalhar a pauta da exposição de crianças e
adolescentes nas redes sociais. Ações pelas quais a ANDI tem sido convocada a se
posicionar e apresentar “soluções”. Fábio pediu a palavra e declarou preocupação
com a situação de crianças, adolescentes e jovens coaptados por mercados ilegais
no Brasil e colocou como questionamento o que a ANDI poderia fazer. Potyara disse
que  essa  pauta  é  de  preocupação  da  organização,  mas  que  envolve  muitas
questões sociais e econômicas,  e que é necessário  estar atento aos ataques às
políticas de educação, trabalho e profissionalização. 

Satisfeitos com toda a apresentação e com os objetivos alcançados, decidiram por
unanimidade APROVAR as contas da ANDI referente ao exercício de 2021.

Agradeceram, elogiaram e parabenizaram os esforços, e a dedicação da Diretoria
Executiva  da ANDI e de toda equipe pelos ótimos resultados alcançados.

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 15h33min.

Brasília, 28 de junho de 2022.

Miriam Izabel Albernaz Cordeiro
Diretora Executiva

Ana Potyara Tavares
Diretora Administrativo Financeira

Vanessa Cristiane Soares Miranda
Assistente Financeira
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LISTA DE PRESENÇA

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/06/2022

ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância

NOME ASSINATURA

Fabio Luiz de Oliveira Rosa                                                                      

Marcos Muccillo Daudt                                                                    

Antonio Augusto Gomes dos Santos 
Silva

                                                                   

Miriam Izabel Albernaz Cordeiro                                                                    

Ana Potyara Tavares                                                                    

Vanessa Cristiane Soares Miranda                                                                    
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 04 de julho de 2022, 16:19:40

FÁBIO LUÍS DE OLIVEIRA ROSA Assinou - Email: fabrosa@terra.com.br - IP: 201.66.147.227
(201-66-147-227.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 27046) - Geolocalização: -30.0399707 -51.0854015 -
Documento de identificação informado: 294.243.480-53 - Assinado com EMBED - Token validado por email -
DATE_ATOM: 2022-07-01T12:45:31-03:00

01 Jul 2022, 13:01:26
ANA POTYARA TAVARES Assinou (c763562f-e588-4a40-97ef-3effcdd372d8) - Email: apotyara@andi.org.br - IP:
187.25.32.52 (187-25-32-52.3g.claro.net.br porta: 1440) - Documento de identificação informado: 019.515.441-02
- DATE_ATOM: 2022-07-01T13:01:26-03:00

01 Jul 2022, 14:00:45
VANESSA CRISTIANE SOARES MIRANDA Assinou - Email: vmiranda@andi.org.br - IP: 177.133.28.194
(177.133.28.194.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 52094) - Documento de identificação informado: 784.817.831-53 -
DATE_ATOM: 2022-07-01T14:00:45-03:00

01 Jul 2022, 16:34:56
MARCOS MUCCILLO DAUDT Assinou - Email: marcosdaudt@gmail.com - IP: 179.185.243.26
(179.185.243.26.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16394) - Geolocalização: -30.0295779 -51.2090108 - Documento
de identificação informado: 361.548.570-04 - Assinado com EMBED - Token validado por email - DATE_ATOM:
2022-07-01T16:34:56-03:00

04 Jul 2022, 16:12:28
MARIANA RODRIGUES DA SILVA (22f3cd6d-393d-4c4c-82f5-9c1318706939). Email: msilva@andi.org.br. ALTEROU
o signatário a.augusto@terra.com.br para zarper@terra.com.br - DATE_ATOM: 2022-07-04T16:12:28-03:00

04 Jul 2022, 16:17:28
ANTONIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS SILVA Assinou - Email: zarper@terra.com.br - IP: 186.52.183.153
(r186-52-183-153.dialup.adsl.anteldata.net.uy porta: 37664) - Geolocalização: -34.8470849 -56.0361577 -
Documento de identificação informado: 245.381.596-20 - DATE_ATOM: 2022-07-04T16:17:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8e320b3a75c0ba9c8e751c987ca5eac9dc880c8500a9d1e45c8971098bc94cc1
(SHA512):9adc6236166cb924571911029240cd59ecb4966be6dd3f8ec89cb3559736185cb13733abefd2ba21f17af0a5a363b80fe23254115d1ceeca8689b83138c9a9d8

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-30.0399707 -51.0854015
https://www.google.com.br/maps/search/-30.0295779 -51.2090108
https://www.google.com.br/maps/search/-34.8470849 -56.0361577

		2022-07-04T16:19:51-0300


		2022-07-25T10:09:48+0000
	Not specified




