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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - DIVISÃO DE APOIO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 

 
Ata da décima sétima reunião do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município de Cajamar, realizada no dia vinte e 

quatro de agosto de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e dez minutos. Membros presentes: Sr. Rodrigo Nascimento, Sra. Patricia 

Nogueira, Sra. Ligia Pazetti e Sra. Rebeca Almeida. Membros ausentes: Sra. Presidente Nadja Haddad, Sra. Tatiana Dobre Rodrigues, Sra. 

Liliane Rodrigues, Sra. Juliana Arantes. Dando início à reunião com a fala do Sr. Vice-Presidente Rodrigo Nascimento agradecendo a todos os 

membros presentes e justificando a ausência da Conselheira Tatiana Dobre Rodrigues, pois encontra-se cuidando do pai, que sofreu um AVC 

recentemente. Procedendo a leitura da pauta do dia, constante no edital. Informou que durante a Campanha do Inverno Solidário foram 

realizadas 19 edições da ação Varal Solidário, com a arrecadação de aproximadamente 50 mil peças, inclusive com a arrecadação na Festa 

Julina de Cajamar deste ano. Informou também que, na Festa do Peão, foi realizada a venda de ingressos solidários, em que foi revertido 1 

kg de alimento não perecível, por ingresso, para o Fundo Social. Assim como no Evento Stock Car, em parceria com a SKF, em que foram 

montadas 240 cestas básicas que serão distribuídas no Ginásio do Paraíso no dia 31/08/22. Relatou que foram realizadas 3 ações do Fundo 

Social nos Bairros, no Maria Luiza, Lago Azul e São Benedito.  A respeito do Programa Coração de Mãe, contou sobre a entrega dos kits 

maternidade, realizada na sede do Fundo Social. Inclusive no mesmo dia, aconteceu a Caravana Brasil para Elas, em parceria com o SEBRAE, 

em que algumas mulheres camarenses participaram de uma feira de empreendedorismo feminino na UNASP. Pontuou que essa parceria 

com o SEBRAE é importante e que estão sendo realizadas oficinas de empreendedorismo no Fundo Social. Dando continuidade, informou 

que se iniciaram as aulas de Pintura e Crochê, no Fundo Social e no Núcleo do Idoso no Polvilho. E que o Fundo Social é um ponto de coleta 

de mechas do Instituto Amor em Mechas, destinada a mulheres que estão passando por quimioterapia. Em virtude da Campanha Agosto 

Lilás, ocorreu a Caminhada Quebrando o Silêncio, em que houve a troca de camisetas por alimentos e a Peça Teatral “Dalva e Davi”, 

organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esclareceu ainda que, foi pedida a prorrogação do prazo de execução do Projeto 

Cozinhalimento, visto que os equipamentos ainda estão em fase de licitação, juntamente com o processo de compra dos insumos para os 

cursos que serão ofertados em Convênio com o FUSSSP. Em conclusão, pontuou as próximas ações, que são: Fundo Social nos Bairros, no 

Florim, Paraíso e Ponunduva; as ações do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul; a edição da Oficina Doce Infância na Festa do 

Dia das Crianças; a participação na Festa nordestina e o Concurso Miss e Mister Melhor Idade Cajamar 2022. Por fim, estando os presentes 

de acordo com o que foi deliberado a reunião foi encerrada às quatorze horas e quinze minutos, da qual eu Patricia Nogueira, Secretária, 

lavrei a presente ata.  
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