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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

“Grupo Guardiões” 

Local: Reuniões na Internet, ações em Campo Limpo Paulista 

Previsão anual: Inclusão de 100 participantes no primeiro ano e 25 a cada 

ano superveniente 

Inicio: junho/2016 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

2.1 – Dados 

Olin Hendrick Brambilla 

CPF: XXXXXXXXXXXXX 

RG: XXXXXXXXX 

Contato: olinbrambilla@gmail.com 

   

2.2 – Histórico 

O proponente já participou de várias associações de interesse público como 

escoteiros, associações filosóficas, religiosas, políticas, ambientalistas, dentre 

outras. Entretanto, uma coisa era recorrente em todas elas: a existência de 

limitações, como idade, credo religioso, princípios, uniformes, reuniões em dias 

específicos da semana, hierarquia, dentre outros. Com isso, dificilmente os 

integrantes dessas associações tão diferentes poderiam unir-se, por meio de tais 

associações para empreender ações na cidade, pois seus princípios poderiam 

colidir, daí surgiu a ideia de criar o Grupo Guardiões. 

3 – CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Campo Limpo Paulista é uma cidade com pouca ou quase nenhuma 

participação da sociedade civil nas tomas de decisões na cidade, isso, ao longo do 

tempo acarretou num progressivo afastamento da população nas questões de 



Ordem Pública, de forma a criar-se a cultura de que apenas o poder público seria 

responsável por inúmeros serviços. 

Isso gerou consequências desastrosas para a, todavia a mais impactante é a 

completa alienação do povo em relação a problemas muitas vezes causados pelo 

próprio povo, como o surto de Dengue, cujos focos foram encontrados 

principalmente nas casas das pessoas, ou a deposição de lixo em locais incorretos, 

o que acabou por entupir boa parte das saídas de água e gerou uma das maiores 

enchentes da cidade. 

Entretanto, na cidade existem várias associações que, unidas poderiam sanar 

vários problemas, mas que não unem-se devido a vários fatores, sendo que os mais 

recorrentes são: o dia das reuniões são diferentes e, os princípios ideológicos são 

diferentes. 

Mas e os integrantes dessas associações, será que não gostariam de 

trabalhar juntos em algumas ações? Será que os jovens engajados não poderiam 

trabalhar juntos em ações pontuais, nem que fosse por ao menos um dia? 

Após ouvir integrantes de diferentes associações a resposta foi “SIM”, sim 

este que pode ser interpretado como “eu concordo em trabalhar com determinadas 

pessoas de instituições com as quais não me identifico, mas esse trabalho deve ser 

pontual”. Assim nasceu a demanda por um espaço para reunir necessidades do 

município e depois criar ações para suprir essas necessidades. 

O espaço seria a internet, utilizando um grupo do facebook, a maior rede 

social que os brasileiros usam, e o grupo com o nome de Guardiões. 

Por que Guardiões? Pois no futuro o objetivo é que os integrantes engajados 

em determinado eixo formem um subgrupo, por exemplo “Guardiões da Cidadania”, 

“Guardiões do Meio Ambiente”, Guardiões da Educação”, etc. 

 

4 – OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivos Gerais 



Integrar e engajar pessoas de diferentes culturas, vivencias e 

princípios, promovendo causas que beneficiem principalmente a 

população do município de Campo Limpo Paulista. 

 

4.2 – Objetivos Específicos 

Criar um Ambiente Virtual no qual os integrantes do grupo poderão 

interagir; Suscitar a contribuição dos membros no grupo através da 

apresentação e pré-gnóstico de problemas do município; Promover 

gestão integrada, participativa e colaborativa do grupo, no qual todos os 

membros terão direito a expor suas opiniões, desde que alinhadas com 

os objetivos do grupo; Possibilitar a quebra de paradigmas e 

preconceitos entre pessoas de diferentes instituições por meio do 

trabalho conjunto e da troca de experiências.   

 

4.3 – Metas e atividades 
1. Criação de grupo no Facebook; 

2. Criação de uma Ficha de Adesão ao Grupo; 

3. Visita à várias Instituições benemerentes da cidade; 

4. Realização de uma palestra aos interessados; 

5. Inclusão, no grupo, dos que ainda manifestarem interesse após a palestra. 

6. Levantamento, pelos integrantes do grupo, das principais mazelas na cidade, 

bem como eventuais ações que podem ser feitas para reduzi-las ou eliminá-

las. 

7. Priorização das ações; 

8. Captação de recursos para as ações escolhidas 

9. Execução da primeira ação; 

10. Diagnósticos dos resultados da primeira ação; 

11. Levantamento das pessoas que assumiram posições de destaque na primeira 

ação; 

12. Formação de um Núcleo de Coordenação do Grupo, por eleição. 

13. Criação e afirmação da identidade do grupo por meio de camisetas ou outra 

forma de identificação; 



14. Realizar novas ações; 

15. Quando o grupo atingir número superior a 50 membros e mais de 1 ano de 

existência, passar pelo processo de institucionalização, com a criação de 

Estatuto Social e CNPJ. 

 

5. DEMAIS INFORMAÇÕES 
 

Questões como cronograma, orçamento e pessoas beneficiadas ficam prejudicadas 

em virtude do projeto consistir na criação de um colegiado autogerido que deverá trabalhar 

conforme próprias regras a serem definidas em Assembleia, contudo a execução de ao 

menos até o item 13 se dará um, no máximo, um ano. 

 


