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RELATÓRIO INSTITUCIONAL 2018 

PROAME CEDECA BERTHOLDO WEBER 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS E CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

No ano de 2018, o Proame Cedeca Bertholdo Weber deu continuidade ao trabalho desenvolvendo 

ações previstas no Plano de Ação e de Trabalho aprovado junto aos Conselhos de Direitos da Criança e de 

Assistência Social e teve como objetivo geral a defesa de direitos, a promoção da convivência familiar e 

comunitária e a inclusão social de crianças e adolescentes em circunstância de risco. 

Foi um ano marcado por momentos de reflexão e de avaliação do trabalho e do futuro da 

Organização. O cenário político e social de fragilidade nas políticas sociais e de retrocesso no campo dos 

direitos humanos, somou-se às dificuldades de sustentabilidade financeira do Proame provocando 

momentos de reflexão sobre a continuidade do trabalho, exigindo a tomada de posição tanto no âmbito da 

gestão como da atuação política da Organização.  

Também foi um tempo de ponderações sobre a precarização e extinção de serviços públicos e 

sobre o intenso embate político partidário envolvendo as eleições presidenciais, que evidenciou a 

fragilidade das conquistas no campo dos direitos, o discurso de ódio e a violência. Esse cenário produziu 

diálogos, construção de propostas sobre a realidade do próprio Proame, evidenciando a necessidade do 

constante repensar as práticas, a sustentabilidade e a razão de ser da Organização da Sociedade Civil.  
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      Conselho e equipe Proame - momento de planejamento        Conselhos do Proame e COL - reunião sobre a parceria 

O movimento de resistência e de manter ativo o Proame Cedeca movimentaram o ano.  O Centro 

de defesa de Direitos Humanos - CDDH, foi importante nesse sentido e, em 2018 foi possível vivenciar na 

prática seus resultados. A parceria com o COL, trouxe um novo jeito de pensar o trabalho em rede e o 

diálogo contribuiu para o alinhamento de ações e articulações. Por meio do CDDH o Proame manteve 

intensa participação em espaços de debate público e incidência política, ampliando a abrangência da 

atuação. No Município participou do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, tendo sido eleito 

para a nova composição. Compõe a coordenação do Fórum Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente e integra o Comitê Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra crianças e 

adolescentes.  

Também foi intensificada a participação na região, como a formação para Conselheiros Tutelares e 

seminário sobre violência sexual contra crianças e adolescentes para os Municípios da Comarca de Ivoti, 

com aproximadamente 400 pessoas. Outras articulações de destaque em âmbito estadual, foram: o Fórum 

DCA/RS, a Frente Estadual pelo Desencarceramento e o Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência 

sexual contra crianças e adolescentes. A participação na Associação Nacional de Centros de Defesa e no 

Encontro Nacional da Agenda pelo Desencarceramento e Seminário Nacional contra tortura, levou o 

Proame também para articulações nacionais de grande relevância para as pautas de trabalho.  

         

 Encontro de CTs  e Seminário sobre Violência Sexual contra Crianças – Municípios da Comarca de Ivoti/RS 
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Na esfera local, O Proame participa do Conselho de Direitos da Criança, integra o Comitê Municipal 

de enfrentamento a Violência Sexual contra crianças e adolescentes e faz parte da coordenação do Fórum 

Municipal DCA, tendo recebido em 2018 o Prêmio Naiara Soares Gomes, concebido pelo Senador Paim aos 

que lutam contra violência praticada a crianças e adolescentes. No Município, inúmeros desafios se 

colocaram, especialmente de enfrentamento as propostas de cortes de orçamento e encerramento de 

serviços de atendimento à população mais vulnerável. Observamos muitas dificuldades na continuidade de 

serviços e programas e a falta de orçamento levou a inércia e morosidade nas ações da gestão pública. A 

articulação e mobilização via FDCA e Conselhos, impediu algumas ações de impacto negativo significativo 

para a política de atendimento a crianças e adolescentes. 

     

  Proame recebendo o Prêmio Naiara Soares Gomes                   Reunião do FDCA – Fórum dos Direitos da Criança 

Muitos momentos de formação e partilha ocorreram ao longo do ano, como cine-debates e 

formações sobre temas de trabalho, como justiça de gênero, a socioeducação, a política criminal de drogas 

e impacto na juventude, a política de encarceramento em massa, além da comemoração do trigésimo 

aniversário do Proame e do primeiro ano do CDDH. 

No âmbito administrativo gerencial, merece destaque o esforço de ampliar a mobilização de 

recursos e busca por ampliação das fontes de receitas: no ano, 07 projetos foram elaborados e destes, 03 

aprovados. Todavia, são projetos de pequenos valores e de curto período, não contemplando a totalidade 

dos investimentos para o desenvolvimento do trabalho. O apoio da Paróquia de Gladbach-Neuss, Alemanha 

foi fundamental, pois garante a possibilidade de cumprir obrigações legais e pagamentos que não são 

cobertos pelos projetos aprovados por parceiros locais. 

Para a realização do trabalho o Proame Cedeca contou com o apoio financeiro da KNH – 

KinderNotHilfe, da FLD – Fundação Luterana de Diaconia, do Fundo Municipal DCA, da VEC – Vara de 

Execuções Criminais e colaboradores (pessoas físicas e jurídicas), especialmente a Paróquia de Gladbach-

Neuss, da Alemanha.  

A população beneficiária do atendimento é composta por cidadãos e grupos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, prioritariamente são crianças e adolescentes e as 
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famílias das regiões leste e nordeste de São Leopoldo. No ano de 2018 o atendimento beneficiou, de forma 

direta, aproximadamente 60 crianças e adolescentes e indiretamente em torno de 350 pessoas. 

O orçamento limitado exigiu esforço da administração do recurso e prevaleceu o bom senso e a 

responsabilidade com o trabalho junto ao público atendido. A equipe de trabalho foi composta por 

assistente social, educador, assistente administrativa e diretora executiva, que num esforço conjunto com o 

Conselho Diretor conseguiu enfrentar as dificuldades, mantendo o trabalho junto aos grupos de 

adolescentes e de mulheres, realizando o acompanhamento sociofamiliar em rede, acolhendo e 

encaminhando denúncias de violações de direitos humanos, incidindo politicamente e realizando 

formações para outros agentes da rede de proteção. 

Cumpre destacar a atuação do Conselho Diretor do PROAME, com avanços importantes no debate 

político e sobre o papel da OSC, além de participar ativamente da gestão administrativa. A tomada as 

decisões sempre se deu de forma responsável, coerente com a realidade e partilhada com a equipe de 

trabalho. Teve a ousadia necessária para pensar as possibilidades de mudança no formato da gestão do 

trabalho de forma que se torne mais leve e duradoura.  Durante todo o ano o Conselho esteve junto com a 

equipe de trabalho, apoiando as ações, ratificando posicionamentos públicos e denúncias, fortalecendo as 

parcerias e articulações, estimulando a luta e apoiando nos momentos de dificuldade.  

 

2. O TRABALHO DESENVOLVIDO NOS PROJETOS E GRUPOS 

2.1 -  O CDDH – Centro de Defesa de Direitos Humanos 

O Centro de Defesa de Direitos Humanos (CDDH) de São Leopoldo foi inaugurado em 24 de 

novembro de 2017 e é resultado da parceria entre o Proame Cedeca Bertholdo Weber e o Círculo Operário 

Leopoldense. Assim, 2018 foi seu primeiro ano de atividades que se voltaram para a realização do 

atendimento jurídico-social a casos de violação de direitos humanos, para a elaboração de projetos e 

concorrência em seleções, na inserção em redes de articulações políticas e na construção do planejamento 

(2018-2020).   

O CDDH realizou 17 atendimentos/acolhimentos de denúncias durante o ano. A escuta sempre foi 

realizada por duas pessoas da equipe que posteriormente leva o caso/denúncia para discussão em grupo 

que avalia qual a melhor estratégia a ser adotada, com o fim de dar encaminhamento aos casos. A maioria 

das situações envolveu violência contra crianças e adolescentes, violência institucional (omissão ou ação de 

agentes do poder público) e violência contra a mulher.  

Além do atendimento direito e encaminhamentos, o ano foi de intensa inserção em espaços de 

articulação política municipal, estadual e nacional, compondo importantes redes temáticas de direitos 

humanos. Em cada uma dessas redes, o CDDH participa ativamente das reuniões, trazendo as pautas mais 

importantes, com o fim de interagir através da mobilização de outros atores e compondo ações de apoio a 

determinadas causas.  
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As redes Municipais que o CDDH encontra-se vinculado são: Fórum Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FMDCA), Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMDEDICA), 

Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS). No âmbito estadual integra o Comitê Estadual de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (CEEVSCA/RS), o Fórum Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA) e a Frente Estadual pelo Desencarceramento. Com 

abrangência nacional, o CDDH compõe a Associação Nacional dos Centros de Defesa (ANCED), o 

Movimento Nacional de Direitos Humanos/RS e a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. 

          

        Frente Estadual pelo Desencarceramento            Formação Rede de Diaconia – Campinas/SP 

 Além desses espaços, é preciso referir que outros momentos de articulação foram ocupados pelo 

CDDH ao longo desse ano, tais como: Reuniões com CREAS, CRAS, SEDES, SEDESC e SDH, diálogos sobre 

Direitos Humanos, encontros sobre o plano decenal, atividades relacionadas ao 8 de março (mulher) e 18 

de maio (enfrentamento violência sexual contra crianças e adolescentes), exposição “nem tão doce lar”, 

diálogos com a população em situação de rua, participação em formação sobre o “Marco Regulatório”, 

Seminário de Direitos Humanos - Faccat, Seminário de Políticas Públicas, Redes e Sistema de Garantia de 

Direitos – IHU/Unisinos, entre outros. 

O CDDH também foi chamado para realizar a formação com coletivos sobre suas pautas de 

trabalho, como: Formação sobre “Gestão Democrática e Governança Solidária” nos Cursos Inter-Regionais 

da Rede de Diaconia, ocorridos em Porto Alegre/RS e em Campinas/SP; Formação sobre “Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes” para trabalhadores do Lar Padilha, em  Taquara; Entrevista sobre Violência 

Doméstica, Acolhimento Institucional e Imigração na TV Câmara – Novo Hamburgo; Entrevista sobre os 28 

anos do ECA - jornal VS, São Leopoldo; Entrevista sobre o CDDH na Rádio União, de Novo Hamburgo; 

Audiência Pública sobre a Construção do Plano Municipal de Direitos Humanos, na Câmara Municipal de 

São Leopoldo; Formação para Conselheiros de direitos e tutelares, em Novo Hamburgo, assessoramento na 

organização legal/estatutária de 02 OSCs, entre outros. 

O CDDH produziu posicionamentos públicos, matérias e artigos sobre temas importantes para o 

cenário político e construiu agendas de formação e cine-debates sobre pautas como: direitos das mulheres, 

justiça de gênero, encarceramento em massa, socioeducação, políticas sobre drogas e impacto na 

juventude e gestão democrática, além de artigo no Jornal Sinos da Comunhão, da IECLB sobre o próprio 

CDDH. 
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Momentos de formação com os temas socioeducação e justiça de gênero 

Para fortalecer o trabalho que durante todo o ano teve limitada sua atuação em razão de poucos 

recursos, também foi intenso o processo de elaboração e concorrência em editais de seleção de projetos. 

Foram elaborados quatro projetos, sendo dois contemplados. O processo de construção do planejamento 

(2018-2020) estabeleceu as prioridades para o período: a) consolidar o CDDH; b) fomentar a discussão 

sobre as pautas de direitos humanos; c) promover a proteção de indivíduos e grupos sociais nos casos de 

violação de direitos humanos; d) consolidar o CDDH como referência na defesa de direitos humanos na 

região. Para atingir tais prioridades, foram estabelecidas também ações, resultados e indicadores 

específicos. 

Ao completar um ano de atuação, o CDDH celebrou com uma atividade formativa e sarau festivo, 

anunciando a aprovação do projeto Centro de Defesa de Direitos Humanos: articulando redes de proteção, 

que foi aprovado junto a seleção da Unesco/Criança Esperança. Será executado em 2019 e tem como 

objetivo colocar em pauta questões relativas a direitos humanos de crianças e adolescentes, 

potencializando ações articuladas em redes. Compreende a incidência sobre catorze municípios: Araricá, 

Nova Hartz, Ivoti, Nova Santa Rita, Dois Irmãos, Portão, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Esteio, 

Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas.  Esse projeto consolida o esforço do CDDH em 

2018, garantindo condições para fortalecer sua atuação e ampliar a abrangência territorial. 

       

                 Equipe do CDDH e Conselhos  - Sarau de aniversário       Matéria sobre o CDDH no Jornal Sinos da Comunhão 
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2.2 – O Grupo de Adolescentes 

  Os encontros com grupos de adolescentes ocorreram quinzenalmente na escola que é parceira 

de muitos anos do Proame cedeca, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Orestes 

Straglioto, além da sede central do Proame. A metodologia utilizada nas oficinas de formação com 

adolescentes, foi baseada por um movimento dialético, construído coletivamente, buscando a 

interação entre os/as participantes. O tema central dos encontros baseou-se nos Direitos Humanos, 

aprofundando a pauta do direito à participação, possibilitando troca de experiências e sociabilidade.  

 
Oficinas sobre Direitos Humanos 

 
Oficinas sobre Direito à participação 

 

Acreditar que o conhecimento potencializa os/as adolescentes para serem propositivos, 

protagonistas das suas histórias, sujeitos de direitos que sabem o que querem e se organizam para 

reivindicar que se cumpram os direitos. Essa foi à tônica do trabalho, considerando as demandas dos 

grupos e a realidade local. Também demos ênfase no debate sobre justiça de gênero. Mas, sabemos 

que este trabalho precisa ser permanente para que possamos continuar prosseguindo nas lutas contra 

qualquer tipo de discriminação e/ou violação de direitos. 
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Utilizamos como uma das ferramentas, oficinas culinárias, onde foi utilizado alimentos de 

baixo custo e rico em valor nutricional, abordando a transformação de ideias, conhecimentos, e 

principalmente as relações entre o próprio grupo e seus espaços de convívio. Desta forma foi possível 

provocar a reflexão crítica sobre relações de poder  e a superação do ciclo de aceitação da violência, 

principalmente de gênero. 

 
Oficina culinária – Projeto Tá na mesa: sabores e saberes construindo relações igualitárias e superando violências!” 

 

Outro destaque deste ano no grupo de adolescentes foi à participação efetiva em alguns 

espaços de discussões. Sendo protagonistas, articulando e mobilizando outros/as adolescentes para 

também estarem nestes espaços. A participação do grupo na Caravana da Participação – Região Sul, foi 

muito significativa, pois além de ter a participação de mais de 70 adolescentes, também teve a 

participação de adolescentes e jovens de outros municípios e estados. Uma das adolescentes do grupo 

do Proame esteve na mesa de discussão, como também mediadora do diálogo feitos por adolescentes, 

jovens e trabalhadores do SGD. 

 
Caravana da Participação – Etapa Sul 

 

Também neste ano de 2018, os/as adolescentes fizeram parte do grupo organizador da XI 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Participaram ativamente dando suas 

opiniões e garantindo a presença de adolescentes do grupo organizador. Na Pré-Conferência da região 

Nordeste da cidade, alguns adolescentes do Proame, foram os/as mediadores dos debates nos eixos, 
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temáticos contribuindo com o diálogo e provocando e mobilizando outros/as adolescentes para 

estarem na Conferência Municipal. 

    
Pré – Conferência Região Nordeste de São Leopoldo 

 
Na XI Conferência Municipal, os adolescentes participaram das oficinas e alguns fizeram a 

cobertura do evento. Fazendo fotos, buscando depoimentos dos participantes e socializando as 

informações. 
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                                       Participação do Grupo de Adolescentes na XI Conferência Municipal DCA 

Outra participação importante do grupo foi no evento “18 maio” onde duas adolescentes 

fizeram parte da mesa de discussão. Levando pautas referente ao abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes, levantadas pelo Fórum Municipal de Adolescentes. 

Neste ano o grupo de adolescentes teve a oportunidade de dialogar com Thainã Medeiros, do 

Coletivo Papo Reto e integrante do Movimentos do RJ, relatando sua experiência vivenciada nas 

Favelas do RJ, especialmente sobre o impacto da política sobre drogas para a juventude da periferia. 
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Diálogo sobre Política de drogas e o impacto na juventude – com Tainã Medeiros, do Coletivo Papo Reto/RJ 

 

Destacamos no final deste ano de 2018 a oficina “Troca de saberes”, com o chargista Tacho. 

Neste encontro o grupo conheceu a história do chargista e também aprenderam técnicas de desenho 

para elaboração das charges. Dialogaram sobre a conjuntura atual da política e elaboraram algumas 

charges referente ao tema discutido. 

       
Oficina sobre charge com o cartunista Tacho 

O grupo de adolescentes participou do evento em comemoração ao 28 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Ele é uma conquista social da sociedade civil e de diferentes governos 

e setores democráticos. Os/as adolescentes aproveitaram o momento para chamar a atenção sobre a 

pauta “Direito à Participação” dialogando com os/as presentes e posterior propuseram uma roda de 

diálogo com algumas autoridades como a vice – prefeita, secretários e representante da Unesco. 
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Atividade de comemoração dos 28 anos do ECA 

 
Outra participação importante dos/as adolescentes foi no “Seminário Estadual: crianças e 

adolescentes e o direito a participação”. Representantes do grupo relataram a experiência vivenciadas  

 

 
Seminário Estadual: crianças e adolescentes e o direito a participação 

 
O Grupo de adolescentes vinculado ao Proame continuaram sendo articuladores do Fórum 

Municipal de Adolescentes e neste ano se intensificou os encontros e a participação de mais adolescentes 

em alguns momentos, devido a Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Os 

encontros ocorreram mensalmente e em locais diferentes da cidade, para propiciar a participação de 

novos/as participantes. A coordenação do grupo ocorreu de forma colegiada, e a definição da organização 

e metodologia utilizada foram escolhidas pelo próprio grupo.  

2.3 – O Grupo de Crianças  

O Proame Cedeca atendeu as crianças, quinzenalmente, na região Leste de São Leopoldo, na sede 

Comunitária do Proame, na Feitoria, nos mesmos momentos de atividades do grupo de mulheres, pois para 

a participação delas, somente é possível se levarem os filhos, pois não tinham com quem deixá-los. Então 

tivemos que adaptar o trabalho para atender os dois grupos no mesmo horário. A metodologia teve que 

ser muito dinâmica e lúdica, pois havia crianças muito pequenas no grupo. Foi possível abordar alguns 
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temas como: direito de brincar, cuidado com o meio ambiente, respeito às diferenças, entre outros. 

Principalmente a boa convivência com diferentes faixas etárias. 

        

    Grupo de crianças – Feitoria                                Atividade de integração Grupo de Mulheres e crianças 

3.4. O Grupo de Mulheres 

O grupo de mulheres no ano de 2018, se fortaleceu ainda mais, com o projeto “Tá na mesa: sabores e 

saberes construindo relações igualitárias e superando violências!”. O projeto 

provocou a reflexão crítica sobre relações de poder e justiça de gênero, potencializando ações de 

fortalecimento das próprias mulheres. Para abordar esse tema difícil, principalmente com o grupo de 

mulheres da Feitoria, que na sua maioria tem histórico de violência doméstica. Destaca-se neste ano 

as oficinas culinárias aproveitando alimentos de baixo custo e rico em valor nutricional, abordando a 

transformação de ideias, conhecimentos, e principalmente as relações entre o próprio grupo e seus 

espaços de convívio. 

            

 Grupo de mulheres Feitoria e atividade do projeto “Tá na Mesa: sabores e saberes construindo relações igualitárias e superando 

violências!” 
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Nestes encontros foi possível constituir e fortalecer vínculos, trocando experiências de vida. 

Isso contribuiu para o empoderamento e enfrentamento de algumas mulheres no que se refere a 

violência sofrida por elas. Já as outras mulheres ainda não se deram conta da submissão em relação 

aos maridos e perpetuam o ciclo dessa violação nas novas gerações. 

Ao longo de 2018 algumas dificuldades e fragilidades ocorreram na realização das atividades 

no grupo de mulheres, pois foi necessário adaptar a metodologia, devido os/as filhos/as com menos 

de seis anos tem que ir junto com as mães no encontro do grupo. 

Outro destaque neste ano foi a participação de um adolescente homossexual, no grupo de 

mulheres, que não se adaptava no grupo de adolescentes e que havia sido muito bem acolhido por 

elas. Também destacamos a participação de um transexual no grupo, enriquecendo o diálogo sobre 

respeito, igualdade e justiça de gênero. 

 

3.4 -  Acompanhamento sociofamiliar  

 

 O acompanhamento sociofamiliar é garantido às famílias das crianças e adolescentes atendidas 

pelo Proame Cedeca e as ações foram realizadas em conjunto com os demais serviços da rede de proteção. 

Com isso foi possível a reconstrução e/ou fortalecimento de vínculos de afeto, proteção e cuidado no 

ambiente familiar e comunitário, propiciando ambiente de acolhida e prevenção, além da recomposição de 

direitos violados. Vale destacar que nos casos de ameaça e/ou violação de direitos humanos de crianças e 

adolescentes, a equipe realizou visitas domiciliares para maior aproximação e conhecimento das demandas 

trazidas pela comunidade e da situação, posteriormente é levado para reunião de discussão de caso na 

equipe e na sequência são realizados os encaminhamentos necessários para rede de proteção. 

 

3. PERSPECTIVAS 

Para 2019, o Proame Cedeca pretende desenvolver o trabalho de acordo com o Plano de Ação já 

elaborado e aprovado nos Conselhos Municipais. As ações visam promover a dignidade humana e a defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes, visando o exercício integral e universal dos direitos, possibilitando 

experiências de sociabilidade e formação para o fortalecimento do protagonismo juvenil. 

A atuação direta se dará nos mesmos territórios (região Leste e Nordeste) atendendo de forma 

direta aproximadamente 60 crianças, adolescentes e famílias e indiretamente mais de 350 pessoas. As 

ações de incidência política deverão ser ampliadas, bem como o atendimento aos casos exemplares em 

razão do trabalho do Centro de Defesa de Direitos Humanos, o CDDH. 

Para o próximo ano, a maior dificuldade continua sendo a sustentabilidade. Mesmo que seja 

permanente a participação em seleções de projetos, elas foram reduzidas consideravelmente, assim como 

a capacidade de construção de projetos em razão da equipe reduzida.  
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O movimento do governo eleito no País no sentido de criminalizar e perseguir os movimentos 

sociais fragiliza ainda mais as condições de acesso a recursos. O Proame Cedeca vem intensificando os 

movimentos realizados junto a pessoas físicas e jurídicas, mas o resultado ainda é frágil. Atitudes solidárias 

e voluntárias serão fundamentais para a continuidade do trabalho em 2019, pois o orçamento garantido 

até o momento não atende a integralidade das ações previstas.  

Apesar das dificuldades, 2018 trouxe grandes resultados e aprendizagens. Reconhecemos que o 

trabalho do Proame Cedeca só é possível com o apoio e colaboração coletiva: associados/as, 

conselheiros/as, equipe de trabalho, público atendido, comunidades, apoiadores... Todos/as fazemos parte 

dessa caminhada. O Proame Cedeca Bertholdo Weber continuará resistindo e lutando por um mundo mais 

justo e igualitário, fortalecido pelas parcerias e transformado a vida de crianças, adolescentes, jovens e 

comunidades. 

 

Enquanto a vida pulsa, seremos resistência! 

Ninguém solta a mão de ninguém.  

 

São Leopoldo, dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

  

 

Integrantes da equipe de trabalho 2018:  Micheli Duarte - Assistente Social, Eder Bastos – Educador 

Social, Sabrine Bueno – Ass. Administrativo-financeira e Odete Zanchet – Diretora Executiva. 

Conselho Diretor: Henry Cesar Seibert – Presidente, Allan Ervin Krahn – Vice, Nélio Schneider – 

Tesoureiro e João Arthur Muller da Silva – Secretário. 

Conselho Fiscal: Titulares – Olga Moraes Farina, Antoninha Della Mea e Cilene Dagmar Muller 

Suplentes: Charles Pranke e Mary Krahn. 


