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3

INSTITUCIONAL
O Instituto Martinelli Solidariedade é uma associação civil de direito privado
sem fins lucrativos que nasceu com o propósito de desenvolver ações de
cunho solidário e educativo capazes de transformar a vida de crianças e
adolescentes. Fundado em 2008 como “braço social” do escritório Martinelli
Advogados, as ações sociais do Instituto começaram alguns anos antes
por uma vontade dos próprios colaboradores que dedicavam parte do
tempo deles para fazer o bem para outras pessoas e para o meio ambiente!
Hoje, o Instituto conta com associados e parceiros nos estados onde o
Martinelli Advogados atua e, para cumprir a missão de contribuir com a
Justiça Social e a Cidadania, busca fortalecer o elo entre os órgãos públicos,
empresas privadas e entidades beneficentes. A associação tem como
objetivos fomentar a responsabilidade social por meio de ações de cunho
solidário, educativo e, principalmente, fortalecer o significado da cidadania.

Governança
Presidente: João Joaquim Martinelli
Diretora Administradora: Priscila Dalcomuni
Diretora Financeira: Denise da Silveira P. Aquino Costa

Conselho superior
Juliana Cristina Martinelli Raimundi
Gustavo Goulart
José Carlos Meinert
Rodrigo Girola

Conselho fiscal
José Luiz de Ramos
Paulo Sergio Valle
Cintia Eliane Meyer

Gestora
Elisangela Cristina Venturini

4

EDITORIAL

5

EDITORIAL
Repetindo o cenário de pandemia e isolamento social causado
pela Covid-19 desde o início de 2020, o ano de 2021 não trouxe
a “normalidade” que tantos apostavam. Nos primeiros meses do
ano, as questões econômicas e sociais seguiriam em evidência e
foi necessário manter e fortalecer todas as ações estruturadas ao
longo da pandemia em prol de pessoas mais afetadas.
Embora parecesse mais uma vez que seguiríamos um ano com
cenário desolador, muito daquilo que vivenciamos em 2020 foi
transformado em boas lições e, muitas delas, foram aprimoradas
e potencializadas em 2021. O que se viu foi uma sociedade mais
preparada e fortalecida que, mesmo com todos os obstáculos,
seguiu em frente movida pelo sentimento de empatia.

O Instituto Martinelli seguiu nessa mesma toada, tendo sempre
como princípio norteador o propósito de transformar vidas e
ajudar pessoas. Neste sentido, deu continuidade às campanhas
e ações emergenciais utilizando de toda experiência adquirida
ao longo de 2020 para ampliar o impacto dos projetos,
especialmente aqueles voltados para crianças e adolescentes.
Foram 171 entidades beneficentes apoiadas. Ao todo, 38
municípios em seis estados do país receberam os frutos
das nossas ações. Tivemos um total de mais de 30 mil vidas
impactadas diretamente. Contamos com a parceria de 11
empresas que, acreditando na nossa causa, fizeram doações de
produtos e alimentos.
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EDITORIAL
Nossos associados e voluntários atuaram brilhantemente em 2021!
Superaram todas as barreiras impostas pela pandemia dando um show de
engajamento e empatia. Eles ajudaram a construir um ano que entrou para
a história do Instituto com recorde de participação nas campanhas e nas
doações recebidas em cada uma das nossas filiais!
O resultado de 2021? Sentimento de dever cumprido e muita, muita gratidão!
E que venha 2022 do jeito que vier, porque nosso pessoal “mata no peito e
chuta pro gol”!
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MOVIMENTO
NACIONAL ODS SC
Desde 2020, o Instituto Martinelli passou a ser membro signatário do
Movimento Nacional ODS/SC assumindo o compromisso social de atuar
cada vez mais alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Tudo isso em favor de toda a nossa sociedade e estruturando projetos
com metas que contribuam de forma mensurável com a execução de
ações voltadas para temas sensíveis como a educação, saúde e bem-estar,
enfrentamento da fome, pobreza e discriminação, atenção para diversidade
e inclusão, fortalecimento das instituições e das parcerias estratégicas.

Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza,
lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero
e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças
climáticas, bem como enfrentar outros desafios do nosso tempo.

As iniciativas desenvolvidas pelo IMS estão diretamente relacionadas a estes
objetivos, com sete deles incorporados aos nossos projetos e ações. São eles:
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PROJETOS E
CAMPANHAS
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“INVERNO SOLIDÁRIO”
DOAÇÃO DE COBERTORES
Meados de junho de 2021, o Brasil foi bombardeado com notícias sobre
uma forte massa de ar frio que despencaria as temperaturas em vários
estados

batendo

recordes

históricos.

Esta

situação

afetaria

muitas

pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.
Essa notícia antecipou e modificou um
pouco nossa tradicional campanha de
inverno que acontecia em meados de
julho e focava na doação de roupas e
agasalhos. Com base no cenário previsto,
o Instituto Martinelli, por meio da
Diretoria, decidiu dar início a campanha
“Inverno Solidário”. O objetivo era doar
o maior número possível de cobertores
para entidades beneficentes, prefeituras
e até mesmo moradores em situação de
rua nas regiões onde temos unidades.
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“INVERNO SOLIDÁRIO”
DOAÇÃO DE COBERTORES

A iniciativa convocou todos os colaboradores do
Martinelli Advogados e associados do Instituto.
A cada cobertor doado pelos colaboradores,
o Instituto dobrou a doação. Foram 3.278
cobertores doados, 26 entidades beneficiadas
e diversos estados tiveram ações emergenciais
fortalecidas com essas doações, entre eles RS, PR,
SC, RJ, SP, BH.

O Instituto também participou de algumas
parcerias
com
empresas
socialmente
engajadas resultando na doação de 400
cobertores entregues em cidades do Paraná.

Objetivos atendidos
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DESAFIO
MARTINELLI RUNNERS
Para comemorar os 10 anos de fundação, o
grupo de corrida corporativo Martinelli Runners
promoveu uma corrida solidária. Além de
estimular a prática de atividades físicas, a
ação contou com um toque social.
O desafio era incentivar a adesão e
engajamento

de

novos

participantes,

então, para cada inscrição, o Martinelli
Advogados doou um livro do Pequeno
Príncipe que foi entregue no Dia das Crianças
para entidades beneficentes previamente
escolhidas em cada filial.

Além do livro, cada participante, no ato da inscrição, também pôde contribuir
com a doação de um voucher presente que foi usado na compra de brinquedos.
O resultado não poderia ser melhor! Foram 626 livros doados e mais de
R$ 22 mil reais em vouchers convertidos em brinquedos. Um total de 10
entidades beneficentes foram contempladas por esta corrida solidária!

Objetivos atendidos

13

DIA DAS CRIANÇAS
Impulsionada pela arrecadação dos vouchers, a campanha do Dia das
Crianças desse ano contou com o toque especial de cada uma das nossas
filiais. Algumas festas foram realizadas presencialmente e outras ainda
a distância, mas, independentemente do formato, o que se viu foi muita
empolgação e alegria! No Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
o pessoal botou a mão na massa e foi festejar junto com a criançada.

Em

Porto

Alegre,

o

tradicional

almoço

no

Centro

de

Promoção

da Criança e do Adolescente (CPCA) deu espaço para o cachorroquente, guloseimas e picolés. Foram doados livros e presentes. 20
voluntários se envolveram na ação que atendeu mais de 500 crianças.
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DIA DAS CRIANÇAS
Em Joinville, as ações do Dia das Crianças começaram quase um mês
antes. O Instituto Martinelli atuou na restauração de um espaço no bairro
Jardim Paraíso que abriga o projeto “A caminho do Futuro”. Foram três
semanas intensas de trabalho fechadas no dia 12/10 com chave de ouro.
20 voluntários botaram a mão na tinta e suaram o uniforme para finalizar
a reforma. Foi a maior ação social dessa natureza já realizada pelo Instituto
em Santa Catarina. Além do espaço totalmente renovado, o IMS também
presenteou as 25 crianças atendidas pelo projeto com brinquedos
e livros. Tiveram também muitas guloseimas, atividades e diversão.
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DIA DAS CRIANÇAS
No

Paraná

foram

dois

dias

de

muita

festa. Contando com a doação de 760
achocolatados

da

parceira

Frísia.

380

crianças participaram das brincadeiras e,
além da comida deliciosa, também ganharam
bolas, livros e sacolinhas com guloseimas.
Em Belo Horizonte, livros foram doados para
a biblioteca do Hospital da Baleia que atende
crianças em tratamento de saúde. Já em São
Paulo, os brinquedos e livros foram entregues
para as 120 crianças do projeto “Gotas de Flor
com Amor”. No Rio de Janeiro foram as 90
crianças do projeto “Gol de Ouro” que, além
dos livros, ganharam squeezes personalizadas fabricadas especialmente
para elas.

Objetivos atendidos
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MC DIA FELIZ
O Instituto Martinelli também trabalha em prol de iniciativas de outras
entidades beneficentes. Uma dessas iniciativas é a campanha nacional do
McDia Feliz, o principal evento comunitário do Sistema McDonald’s. Nessa
ação, a renda líquida da venda dos sanduíches Big Mac é redirecionada para
cerca de 60 instituições de combate ao câncer infanto-juvenil na maioria dos
estados brasileiros.

Nossas filiais do Paraná e Santa Catarina, em conjunto com nossos
associados, adquiriram 80 lanches. A receita foi revertida em prol
da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá e do Hospital
Infantil de Joinville.

Para fechar esta ação solidária, todos os lanches comprados foram distribuídos
para crianças em situação de vulnerabilidade social, em Maringá, e para as
crianças do projeto “A Caminho do Futuro”, em Joinville.

Objetivos atendidos
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NATAL SOLIDÁRIO
Para fechar o ano em grande estilo o Instituto precisou
recorrer ao Papai Noel! Em SC, na unidade de Joinville,
a campanha de Natal ganhou um super reforço
financeiro. Com a reforma do prédio onde fica a
matriz do Martinelli Advogados, móveis foram
doados ao Instituto e a receita obtida com a
venda desses móveis turbinou a festa de Natal
das 35 crianças do projeto “A Caminho do Futuro”.
Cada criança recebeu material escolar completo,
suficiente para usarem durante todo o ano letivo.
Também conseguimos atender todos os pedidos
de brinquedos que elas fizeram para o Papai Noel.
Foram entregues bonecas, jogos, patins, tênis, chuteiras, bolas e muito
mais. Depois de toda a diversão que contou com brincadeiras e muita
comida gostosa, todas as famílias também receberam uma cesta básica,
um frango e um chocotone para deixar o dia de Natal mais gostoso e alegre.
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NATAL SOLIDÁRIO
No Rio de Janeiro, nossa equipe potencializou a campanha de Natal fazendo
uma parceria com a empresa Hortifruti. Para cada chocotone comprado pelo
Instituto, a Hortifruti fez a doação de R$ 1 real para o projeto “Movimento União
Rio”. Assim, as crianças do projeto “Gol de ouro” ganharam os chocotones e as
crianças do Movimento União Rio ganharam um valor doado pela empresa.

No PR, na unidade de Maringá, a festa foi completa e presencial. Contou com
pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha, guloseimas e bastante diversão.
Tudo isso para as 60 crianças do projeto “Pescadores de Vida”, de Sarandi. Em
Curitiba, os presentes de Natal abriram espaço para as cestas básicas. Foram
160 cestas doadas para a Associação Mantenedora do Centro Integrado de
Prevenção (AMCIP) e para a comunidade de Almirante Tamandaré e Colombo.

Objetivos atendidos
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PROJETOS
CONTINUADOS
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FORMANDO CIDADÃOS:
INTERNAUTA LEGAL
O

Instituto

Martinelli

busca,

por meio do projeto Formando
Cidadãos Internauta Legal, repassar
para crianças e adolescentes os
valores universais como ética, paz,
cidadania,

direitos

humanos

e

democracia. Com isso, pretende que
elas usufruam do ambiente virtual
com responsabilidade.

Em parceria com a Secretaria da Educação do Município de Joinville, em
SC, o Instituto Martinelli ofereceu para mais de 4.000 alunos da rede pública
de ensino palestras orientativas sobre as condutas inadequadas e ilícitas
praticadas no ambiente online.
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FORMANDO CIDADÃOS:
INTERNAUTA LEGAL
Já com a experiência acumulada ao longo de 2020, em que as palestras
presenciais

foram

transformadas

em

encontros virtuais, o Instituto adequou
todo material didático. Com isso, ofereceu
um conteúdo mais conciso, com visual
mais interativo e entregando palestras
mais dinâmicas e descontraídas, capazes
de prender a atenção do público-alvo.
Foram 150 palestras superando 350
horas

de

interação

com

alunos

do

6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Nosso
pela

trabalho
2ª

vez

pelo

foi

reconhecido

Prêmio

Empresa

Cidadã, oferecido pela ADVB/SC, na categoria Participação Social.

Objetivos atendidos
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LACRE SOLIDÁRIO
SOLIDARIEDADE E SUSTENTABILIDADE
O Projeto Lacre Solidário tem como objetivo instigar a solidariedade e a
sustentabilidade ambiental por meio da arrecadação de lacre de latinhas
de alumínio e destinação correta para reciclagem. O modelo da campanha
segue o mesmo, as pessoas juntam os lacres e entregam para o Instituto que,
com o valor obtido na venda desses lacres, faz a doação de cadeiras de rodas.

Em 2021, foram 10 cadeiras de rodas doadas para 5 entidades que
estimulam ações que fortalecem a inclusão, a solidariedade e a
preservação ambiental.

Objetivos atendidos
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RENÚNCIA FISCAL:
9% FAZEM A DIFERENÇA!

Há mais de quatro anos o Instituto Martinelli, com o apoio de todas
as filiais, tem se dedicado a promover esta campanha tão impactante.
O propósito do projeto “Renúncia Fiscal – 9% fazem a diferença” é
orientar as empresas sobre a importância de utilizarem os mecanismos
das Leis de Incentivo Fiscal para destinarem parte do Imposto de
Renda que pagariam ao Fisco para projetos sociais nas áreas da saúde,
assistência social, cultura, esporte e educação (via doação ou patrocínio).

O papel do Instituto é o de estreitar relações entre quem tem e quem
precisa. Isso contribui com diversas entidades beneficentes que hoje
são responsáveis por oferecer a milhares de pessoas uma melhor
qualidade de vida e oportunidades.

Ao orientar empresas, entendemos que as tornamos atores sociais que
poderão ajudar e acompanhar o impacto social de projetos da cidade ou
região onde atuam. Isso ajuda ainda com política de responsabilidade
social

da

empresa

e

investimento

social

privado.

São

estratégias

voltadas para resultados sustentáveis de impacto e transformação social.
No ano de 2021, o projeto entrou para a história do Instituto como o ano em
que teve a maior adesão de empresas interessadas em fazer a destinação
de imposto de renda para projetos sociais. O Instituto contribuiu para o
aumento de novas doações, potencialização dos valores doados e indicação
de projetos sociais aprovados e aptos a receberem incentivos fiscais. Os
resultados foram impactantes e permitiram que 14 projetos saíssem do
papel atingindo 100% de captação beneficiando centenas de pessoas.
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RENÚNCIA FISCAL:
9% FAZEM A DIFERENÇA!

O Martinelli Advogados, estimulado e com as recomendações do Instituto
Martinelli Solidariedade, destinou aproximadamente R$ 1,7 milhões de
imposto contribuindo com 38 projetos sociais nos estados do Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As
entidades beneficiadas em 2021 foram:

SANTA CATARINA
Escola De Teatro Bolshoi - R$ 140.000,00
Bairro Da Juventude Dos Padres Rogacionista - R$ 144.500,00
Arte Para Educar - Ademar Cesar - R$ 60.000,00
Associação Para Integração Social De Crianças A Adultos Especiais - R$ 70.000,00
Associação Beneficente Abadeus - R$ 15.000,00
IJEA – Centro Educacional Dom Bosco - R$ 150.000,00
APAE de Jaraguá do Sul - R$ 3.800,00
Federação de Triathlon do Estado de Santa Catarina - R$ 20.000,00
Instituto Priscila Zanette - R$ 10.000,00
Associação Dos Amigos Do Projeto Missão Criança - R$ 70.865,00
Hospital Nossa Senhora Da Conceição - R$ 20.762,00
Hospital São José de Jaraguá do Sul - R$ 24.000,00
Hospital São José De Criciúma - R$ 15.000,00
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville - R$ 20.000,00
Orquestra Prelúdio - R$ 20.000,00
Comunidade Evangélica de Joinville - R$ 30.000,00
Fundação Tênis - R$ 10.000,00
Associação Joinvilense de Ciclismo – AJOCICLO - R$ 6.216,00
Associação Desportiva Voleibol Garuva - R$ 40.800,00
Asilo São Vicente de Paulo - R$ 16.000,00
V8 A menina Distraída - R$ 10.000,00
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RENÚNCIA FISCAL:
9% FAZEM A DIFERENÇA!

RIO GRANDE DO SUL
Comissão Festa da Uva e Feiras Agro-Industriais - R$ 75.000,00
Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Porto - R$ 111.000,00
Instituto Renato Borghetti E Cultura E Música - R$ 89.600,00
CPCA - Centro De Promoção Da Criança E Do Adolescente - R$ 78.454,00
Amparo Santa Cruz Orionópolis - R$ 8.500,00
Asilo Padre Cacique - R$ 10.000,00
Calábria-Centro De Educação Profissional São João Calábria - R$ 5.800,00
AACD Associação De Assistência A Criança Deficiente - R$ 10.000,00

PARANÁ
Hospital Erasto Gaertner - R$ 39.217,00
Pequeno Cotolengo Do Paraná - Dom Orione - R$ 142.000,00
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba - R$ 20.000,00
União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer – UOPECCAN - R$ 63.000,00
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RENÚNCIA FISCAL:
9% FAZEM A DIFERENÇA!

MINAS GERAIS
Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer AURA - R$ 20.500,00
Sistema Divina Providência - Lar dos Meninos São Vicente de Paulo - R$ 45.000,00
Embaixadores da Prevenção A Doce Valente - R$ 30.000,00

RIO DE JANEIRO
Associação Gol de Ouro - R$ 20.000,00

SÃO PAULO
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajuru - R$ 63.000,00

Além da destinação de Imposto de Renda feita diretamente pelo Martinelli
Advogados, mais de 200 empresas foram contatadas e orientadas pelos
nossos voluntários a destinarem parte do IR para projetos sociais das regiões
onde atuam!

Objetivos atendidos
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PARCERIAS E
AÇÕES PONTUAIS
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PARCERIAS
E AÇÕES PONTUAIS
Desde 2020, o Instituto Martinelli
tem contado com o apoio e a
parceria

de

muitas

empresas

engajadas em ações sociais. O ano de
2021 foi marcado por parcerias que
trouxeram um grande volume de
doações e aumentaram o impacto
social em favor das pessoas mais
vulneráveis.

DOAÇÃO DE FRALDAS SEPAC
A empresa parceira SEPAC, do Paraná, fez a doação de uma
carreta cheia de fraldas descartáveis para o Instituto Martinelli.
Com o apoio do parceiro Provopar Estadual, o IMS fez toda
a logística e entrega dessas doações. Foram mais de 29 mil
fraldas doadas, totalizando 15 mil pessoas beneficiadas.
Trinta municípios do Paraná foram atendidos por meio das
prefeituras, hospitais, igrejas e projetos voltados para mães e
recém-nascidos.
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PARCERIAS
E AÇÕES PONTUAIS
DOAÇÃO DE ACHOCOLATADOS FRÍSIA
A grande parceira Frísia doou 760 achocolatados que
alimentaram 380 crianças que participaram do Dia das
Crianças promovido em Curitiba pelo Instituto Martinelli. A
ação aconteceu em parceria com o Instituto Ney Leprevost e
projeto Mãos Talentosas e Festinhas Solidárias.

DOAÇÃO DE COBERTORES
EM PARCERIA COM O GRUPO PLUMA E ROMAGNOLE
Uma parceria feita entre o Grupo Pluma e o Instituto Martinelli no Paraná
resultou na doação de 300 cobertores para uma instituição social de
Cascavel. Para contribuir com a Campanha de Inverno da grande parceira
Romagnole, o Instituto, em parceria com a empresa F.A Maringá, fez a
doação de 100 acolchoados para as pessoas em situação de vulnerabilidade
social de Mandaguari.
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PARCERIAS
E AÇÕES PONTUAIS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA
CONSELHO DA CRIANÇA DE CATALÃO – JOHN DEERE

As necessidades das organizações da sociedade civil vão além dos recursos
financeiros. O apoio a entidades do terceiro setor pode ser oferecido na forma de
trabalhos pro bono, orientação profissional e capacitação técnica, por exemplo.

Conhecendo as necessidades dessas organizações que atuam diretamente
nas cidades onde a empresa John Deere tem filiais, a Fundação John Deere,
em parceria com o Instituto Martinelli, ofereceu aos gestores das OSCs e
conselheiros do Conselho da Criança e do Adolescente do município de
Catalão uma capacitação sobre estratégia de atuação entre terceiro setor e
empresas doadoras de Imposto de Renda.

A

empresa

John

Deere

é

conhecida

nacionalmente

por

ser

uma

grande incentivadora de projetos sociais por meio da destinação de
IR via leis de incentivos fiscais. Neste sentido, para que possa apoiar
financeiramente projetos sociais nas regiões onde atua, a John Deere
conta com o suporte técnico da própria Fundação para identificar e
validar projetos sociais nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

O ano de 2021 começou com uma grande provocação feita pelos novos membros
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município
de Joinville: entregar ao terceiro setor um conteúdo técnico de qualidade por
meio de debates e palestras feitos com pessoas de grande renome nacional.
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PARCERIAS
E AÇÕES PONTUAIS
O Instituto aceitou o desafio e organizou a primeira semana de capacitação
técnica para as Organizações da Sociedade Civil. A ação contou com a
presença de palestrantes ilustres como Ricardo Falcão, Michel Freler, Amanda
Riesemberg, Tomaz de Aquino Resende e Filipe Ribeiro Duarte. Eles trataram
de temas como Captação de recursos, LGPD, Incentivos Fiscais, tributação no
terceiro setor e estratégias de comunicação e marketing.

Participaram desse encontro mais de 150 organizações da sociedade civil distribuídas por 15 estados brasileiros. Em três dias de
muita interação e troca de experiências tivemos a participação de
mais de 1.000 pessoas vinculadas ao terceiro setor.

ADVOCACY
PREF. DE JOINVILLE E FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE – FIA

Um dos desafios de 2021 era contribuir para o destravamento do saldo
existente na conta do Fundo da Infância e do Adolescente de Joinville a
fim de que projetos sociais do município pudessem ser contemplados
e apoiados financeiramente mediante aprovação em edital público.

Para isso, o Instituto Martinelli, em parceria com a Secretaria de Assistência
Social e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
de Joinville, compôs um núcleo de estudo com o propósito de entender a
legislação Federal e Municipal acerca do FIA e implementar perante o CMDCA
a modalidade de edital conhecida por chancela.
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PARCERIAS
E AÇÕES PONTUAIS
O núcleo de estudo contou com apoio do Prefeito e da Vice-Prefeita de
Joinville e o sucesso do esforço em conjunto não demorou a aparecer. Ainda
em 2021 foi publicado um edital direto no valor de R$ 3.5 milhões para
projetos voltados a crianças e adolescentes. Com a publicação do edital de
chancela, empresas privadas doadoras de imposto de renda poderão escolher
projetos pré-aprovados pelo CMDCA para destinarem parte dos impostos
que pagariam ao fisco.
Todo esse trabalho foi reconhecido publicamente em novembro de 2021,
quando o IMS recebeu o certificado de Amigo da Criança, entregue pelo
prefeito da cidade e assinado pela presidente do CMDCA.
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