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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL E)aRAORD!NÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL DA
ORGANIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO £ DEMOCRATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO CANTO CIDADÃO
Às dezenove horas e trinta minutos do dia 28 de março de 2018, à Rua Galeno de Almeida, 557,
São Paulo, SP, sede da organização, conforme assinaturas anexas, foi feita a primeira chamada
para a abertura da Assembleia. Às 19h30 do mesmo dia, foi aberta, efetivamente, a Assembleia
Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social, assim como para a deliberação sobre
diversos outros temas de interesse dos presentes, relacionados à Organização. O trabalho foi
presidido pelo Sr. Roberto Luiz Ravagnani Watanabe, Diretor Executivo Geral e secretariado
pelo Sr. Felipe Domingos de Mello, Diretor Executivo Administrativo.

AGENDA GERAL
Durante a Assembleia, foram tratados os seguintes temas, cada um dos quais detalhados na
sequência desta Ata:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultados da Organização em 2017 (gerais e por programas socioculturais);
Objetivos da Organização para 2018 (gerais e por programas socioculturais);
Alterações no processo de entrada, preparação e relacionamento com voluntários;
Parcerias, apoios e patrocínios para 2018;
Alteração do Estatuto Social da Organização e afastamento temporário de membro da
Diretoria Executiva.

1. RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO EM 2017 (GERAIS E POR PROGRAMAS
SOCIOCULTURAIS)
Neste segmento da Assembleia, foram apresentados os expressivos resultados conquistados
pela Organização em 2017, sumarizados da seguinte forma (e, posteriormente, detalhados): ^ / / ^
• Atuação de 205 voluntários(as) de forma recorrentes, nos programas socioculturais da
Organização. Além disso, outros 300 voluntários(as) participaram de ações pontuais, em
especial a Ação de Arrecadação APAS e Canto Cidadão, que aconteceu em maio de 2017,
na cidade de São Paulo-SP.
• Oferta de 6.942 horas de atividades voluntárias por melo dos programas socioculturais
da Organização;
• Oferta de 1.816 horas gratuitas de aulas, treinamentos, ensaios e outras atividades de
preparação inicial ou continuada ao público beneficiado pela Organização;
• Oferta de atividades, diretamente, a 54.000 pessoas, em hospitais, escolas, na sede da
Organização e em outras localidades;
• Oferta de atividades, diretamente, a 57 instituições parceiras, como hospitais, escolas,
ONGs e outras.
^
\
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De forma segmentada por programa sociocultural, tem-se os seguintes resultados:
•

CANTORIA (Música em Hospital)
o 26 apresentações realizadas;
o 1.471 pessoas beneficiadas;
o Seis (6) hospitais beneficiados;
o Dois elencos voluntários atuantes, totalizando 20 participantes;
o 416 horas de voluntariado oferecidas.

•

ARTE EM TODO CANTO - HOSPITAIS (Teatro em Hospitais e Centros Culturais)
o 16.097 pessoas beneficiadas;
o 774 apresentações de cenas realizadas;
o 15 hospitais públicos e filantrópicos e centros culturais beneficiados, na Grande São
Paulo-SP;
o 9 atrizes e atores atuando em recepções, salas de exames, quimioterapia,
hemodiálise e muitos outros locais das unidades de saúde;
o Incentivo por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura do Brasil, e do ProAc, da
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o patrocínio de Air Liquide, Droga
Raia, Casa Tognini e apoio da Elfa Medicamentos.

•

IDIOMAS
o Cursos de Inglês e Espanhol gratuitos, em três módulos de nível básico;
o 253 alunos participantes;
o 12 professoras(es) voluntárias(os);
c 867 horas voluntárias oferecidas;
o Conclusão de 50% dos participantes das turmas.

•

ARTE EM TODO CANTO - ESCOLAS E ONGS (Teatro Infantil Gratuito)
c 31 apresentações teatrais gratuitas na sede da Organização;
o 2.376 crianças presentes (com transporte de ida e volta);
c Dois elencos e dois espetáculos: Tiburcia e Bobarella;
o 992 horas de ensaios e apresentações dos voluntários;
o 25 escolas públicas e ONGs parceiras;
o Parceria da empresa Urubupungá no transporte;
c Incentivo para a temporada da peça Tiburcia, por meio da Lei Rouanet, do Ministério
da Cultura do Brasil, com o patrocínio da ViaQuatro e Elfa Medicamentos.
DOUTORES CIDADÃOS (Palhaços Hospitalares)
: 3.568 horas de voluntariado oferecidas;
c 160 voluntárias atuantes;
G 1.258 visitas realizadas;
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13 hospitais visitados, regularmente.

2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO PARA 2018 (GERAIS E POR PROGRAMAS
SOCIOCULTURAIS)
Além dos resultados de 2017, foram apresentadas as principais estratégias e objetivos
específicos para 2018, nas principais atividades da Organização. De forma sumarizada,
pretende-se, no ano corrente, beneficiar 55 mil pessoas, com a participação de 300
voluntários(as) atuando de forma regular, com a oferta de pelo menos 10 mil horas de
atividades voluntárias, para benefício de mais de 50 instituições como hospitais, escolas, ONGs
e outras.
De forma segmentada por programa sociocultural, tem-se os seguintes resultados:
•

CANTORIA (Música em Hospital)
o Ao longo de 2018, serão realizados dois ciclos de preparação de até 25 novos
voluntários (duração mínima de 30 horas), um por semestre, assim como a
preparação continuada e acompanhamento dos dois elencos atuais;
Serão beneficiados quatro hospitais públicos e filantrópicos de São Paulo-SP;
No total serão 30 visitas a hospitais, com um repertório musical diversificados,
coreografia descontraída e interativa, em diversos locais das unidades de saúde,
desde recepções até U l f s ;
A estimativa é beneficiar 2.000 pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde;
Os voluntários preparados no segundo semestres ampliarão os resultados de 2019.
ARTE EM TODO CANTO - HOSPITAIS (Teatro em Hospitais e Centros Culturais)
o Em 2018, realizaremos uma temporada com elenco remunerado (entre 6 e 9
artistas), atuando entre maio e novembro;
c Também realizaremos a preparação de um novo elenco de até 20 artistas voluntários
(duração mínima de 40 horas), formando quatro novos núcleos (quartetos) atuantes,
mensalmente;
c Serão beneficiados 15 hospitais públicos e filantrópicos da Grande São Paulo;
c Prevê-se 800 apresentações de um repertório de 10 cenas diferentes (duração entre
8 e 10 minutos), em diversos locais das unidades de saúde, desde recepções até
UTI's;
c O público total estimado é de 15 mil pacientes, acompanhantes e profissionais da
saúde.
IDIOMAS

Organização para Produção e Democratização de Informação Canto Cidadão
CNPJ: 05199987/0001-39 • CCM: 3146240-5
Rua Gateno de Almeida, 557 - Cerqueira C é s a r - S ã o Paulo/SP - CEP: 05410-030
Fone: (11) 3667-0167 • E n d e r e ç o e l e t r ô n i c o : www.cantocidadao.org.br

o programa será descontinuado ao final de 2018, para concentração nas demais atividades. No
entanto, ao longo do ano, serão beneficiadas em torno de 50 pessoas nas turmas finais.
•

ARTE EM TODO CANTO - ESCOLAS E ONGS (Teatro Infantil Gratuito)
o Serão realizadas 12 apresentações gratuitas do espetáculo infantil Bobarella, com o
transporte de ida e volta oferecido, gratuitamente, ao público convidado;
o O elenco voluntário realizará, entre ensaios e apresentações, mais de 500 horas de
atividades;
o Os espetáculos serão assistidos por 1.000 crianças;
o Serão ao menos 8 escolas públicas e ONGs parceiras;
o Parceria da empresa Urubupungá no transporte gratuito de ida e volta para as
crianças, professores e convidados, por meio da cessão de dois ônibus por mês.

•

DOUTORES CIDADÃOS (Palhaços Hospitalares)
o Em 2018, realizaremos o treinamento de mais 60 integrantes, a partir do Programa
de Identificação de Perfil (PIP), Caminho do Protagonista (tarefas cidadãs) e
Preparação Oficial de 50 horas iniciais (conceituais e práticas);
o Serão 15 hospitais visitados regularmente, em São Paulo-SP e Santo André-SP;
o No primeiro semestre, serão 163 voluntários atuantes, em torno de 1.200 visitas a
hospitais e mais de 30 mil encontros realizados com pacientes, acompanhantes e
profissionais de saúde;
o No segundo semestre, serão 200 voluntários atuantes, em torno de 1.500 visitas a
hospitais e mais de 45 mil encontros realizados com pacientes, acompanhantes e
profissionais de saúde;
o Estimativa total: mais de 2.700 visitas voluntárias, com mais de 8 mil horas de
atuação e 75 mil encontros realizados com ao menos 35 mil pacientes,
acompanhantes e profissionais da saúde de 15 hospitais. Ainda, os voluntários
preparados no segundo semestres ampliarão os resultados de 2019.

•

ENCANTA (Atividades lúdicas e artísticas em brinquedotecas hospitalares]
o Ao longo de 2018, serão realizados dois ciclos de preparação de até 25 novos
voluntários (duração mínima de 30 horas), um por semestre;
o Serão beneficiados três hospitais públicos e filantrópicos de São Paulo-SP, com visitas
semanais de trios de voluntários;
o No total serão 30 visitas a hospitais, com um repertório de atividades lúdicas e
artísticas;
o A estimativa é beneficiar 250 crianças internadas em hospitais;
o Os voluntários preparados no segundo semestres ampliarão os resultados de 2019.
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3. ALTERAÇÕES NO PROCESSO DE ENTRADA, PREPARAÇÃO E RELACIONAMENTO
COM VOLUNTÁRIOS
Ainda durante, foi compartilliado com os presentes algumas alterações no processo de entrada,
preparação e relacionamento com voluntários, assuntos sumarizados a seguir:
• PIP (Programa de Identificação de Perfil): CHEGADA DE VOLUNTÁRIOS
Antes de começar o treinamento em qualquer um dos programas de voluntariado de arte em
hospital que o Canto Cidadão realiza, as pessoas interessadas farão uma jornada com algumas
etapas. Desde já, queremos deixar muito claro que não se trata de um processo de seleção que
determinará "bons" e "ruins".
Todo o nosso empenho, nos últimos 15 anos, foi para compreendermos cada vez melhor quais
são as habilidades e competências comportamentais que os nossos programas de voluntariado
pedem de quem participa.
Isso porque estamos falando de atividades a serem realizadas em ambientes hospitalares, o que
por si só já traz algumas peculiaridades e demandas em termos de competências
comportamentais.
Sendo assim, buscaremos reconhecer, ao longo das etapas citadas no calendário abaixo, quais
são as pessoas que, neste momento, apresentam as condições mais adequadas para a
realização das atividades que cada programa de voluntariado pede.
• ACORDO DE RESPONSABILIDADES: RELACIONAMENTO COM VOLUNTÁRIOS
Após 0 treinamento, em todos os programas de voluntariado de arte em hospital que o Canto
Cidadão realiza, os integrantes começam a fazer parte de um Acordo de Responsabilidades que
tem vigência semestral, que é firmado entre a organização e os voluntários.
Além do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, documento obrigatório pela legislação
brasileira, o Acordo também prevê o estabelecimento de um calendário de atividades
combinado entre as partes.
Assim, a cada semestre, será firmado um novo Acordo, renovando os combinados entre as
partes. E. como todo bom combinado, há consequências positivas (programa de
reconhecimento de voluntários) e negativas (que incluem advertências e suspensões, em caso
de recorrência de não cumprimento de combinados).
Queremos deixar muito claro que o intuito não é punir, até porque o nosso desejo é que os
combinados sejam cumpridos na íntegra. Assim como é fundamental lembrar que existem
situações flexíveis, como faltas por motivos de força maior ou saúde.
Ou seja, o Acordo de Responsabilidades é, simplesmente, uma forma lúcida, adulta e respeitosa
de deixar bastante claro, entre as partes, o que foi combinado, por conta da relevância do que a
gente está se propondo a fazer juntos.
A atmosfera que estamos criando, semestre após semestre, é uma atmosfera de compromisso,
compreensão, parceria e responsabilidade de fazer o bem de fornia bem feita, olhando a quem
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e como, para buscar desenvolvimento contínuo em cada um de nós, também para benefícios
coletivos.
• CANTOEDUCA (PREPARAÇÃO CONTINUADA)
Para voluntários atuantes e novos, e comunidade em geral, serão mais de 20 eventos
disponíveis ao longo do ano, como palestras, oficinas, rodas de conversa e outros (mais de 600
vagas presenciais).

4. PARCERIAS, APOIO E PATROCÍNIOS PARA 2018
Também durante a Assembleia, tratou-se de assuntos relacionados às parcerias, apoios e
patrocínios que a Organização já conseguiu e ainda buscará para a realização dos objetivos,
metas e sonhos.
Dentre as instituições já definidas como parceiras, apoiadoras e patrocinadoras, foram citadas:
Ministério da Cultura do Brasil, Elfa, Johnson&Johnson, Psychemedics, Urubupungá e Arabin.
Comentou-se com os presentes sobre as principais instituições parceiras da Organização, que
são os hospitais públicos e filantrópicos que recebem, de forma recorrente, as atividades da
Organização. Além das unidades de saúde citadas abaixo, destacou-se também a parceria com
dezenas de escolas públicas e ONGs, que, pontualmente, são convidadas para atividades na
sede da Organização, assim como para receber atividades da Organização em suas
dependências.
Usta de hospitais públicos e filantrópicos parceiros da Organização:
Hospital de Transplantes Eurydides de Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), Hospital Cruz Azul,
Hospital Estadual Mário Covas
Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), lAMSPE - Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE), Hospital São Paulo
Hospital Geral do Grajaú, Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher,
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP (lOT), Instituto
Central do Hospital das Clínicas da FMUSP (Instituto Central), Hospital Municipal de Barueri,
Hospital São Luiz Gonzaga, Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, Hospital BP (Beneficência
Portuguesa) e Hospital AC Camargo.

5. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO E AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Ainda durante a Assembleia, foi apresentada a proposta de alteração do Estatuto Social da
Organização, para deliberação e aprovação da criação de novas^atribuições e alçadas aos
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integrantes da Diretoria Executiva, em especial ao que compete ao Diretor Executivo
Administrativo, Sr. Felipe Domingos de Mello.
Tais alterações foram propostas por motivo de solicitação de afastamento temporário feita pelo
Diretor Executivo Geral, Sr. Roberto Luiz Ravagnani Watanabe, pelo prazo inicial de doze (12)
meses, a partir de 29 de março de 2018.
Em função de tal solicitação de afastamento das atividades executivas do Diretor Executivo
Geral, a Assembleia aprovou a alteração dos itens do Estatuto Social da Organização
relacionados às atribuições da Diretoria Executiva Administrativa (especificamente o artigo 21),
com destaque para a autorização concedida ao Diretor Executivo Administrativo para assinar,
sozinho, toda movimentação bancária, com o compromisso de compartilhar, trimestralmente,
com o Conselho Fiscal da Organização e, semestralmente, em Assembleia aberta, os balanços e
indicadores financeiros da Organização.
Desta forma, o Art. 21 do Estatudo passaram a ter a seguinte redação:
"Art. 21 - Compete ao Diretor Executivo Administrativo:
I. Substituir o Diretor Geral em suas faltas ou impedimentos;
Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;
IV. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Executivo Geral;
V. Assinar toda movimentação bancária, de forma individual;
VI. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e
donativos, mantendo em dia a escrituração da organização;
VII. Apoiar o Conselho Fiscal na revisão de escrituração da organização, incluindo os
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
patrimoniais realizadas."
Foram mantidos os mesmos prazos para eleição de nova diretoria e conselho, bem como os
diretores e conselheiros atuais, sem nenhuma modificação.
Nada mais havendo, pois, a ser tratado após os itens expostos, o presidente deu por encerrada
a Assembleia e foi lavrada e assinada^resente Ata.
São Paulo, 28

o de 2018.

Roberto
lúf^^Ma^
Presidente dcTMesa

lipe Domingos de Meilo
Secretário da Mesa

Célio Solidade Romano
Advogado
OAB/SP-241-808
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PRESENTES A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 28 DE MARÇO DE 2018
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