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Pela presente proposta legislativa que ora submetemos ao crivo
dos Nobres Pares, temos por finalidade declarar de Utilidade Pública Municipal
a entidade Associação Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito
privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob n° 12.663.512/0004-60, Filial voltada à prestação de
serviços de assistência social sem alojamento aos idosos, com sede na Rua
Antônio de Almeida, n°2.110, bairro Jardim Maricá, Mogi das Cruzes.
A Associação Madre Esperança de Jesus, projeto Centro Dia do
Idoso, tem como objetivo promover oportunidades para o desenvolvimento
integral das pessoas e famílias, através de atividades sociais, assistenciais,
esportivas, culturais, educacionais.
Desde 23 de fevereiro de 2016 a entidade vem desempenhando
um papel social importante em nosso Município, pois oferece assistência social
e psicológica e serviços de proteção aos idosos.
A Associação acolhe e cuida dos idosos semi- dependentes, assim,
o idoso permanece no local durante o dia e voltando para a casa no final da
tarde. Durante o período de permanência destes idosos, a Associação oferece
alimentação, atividades de lazer, cultura, área de descanso, sala de convivência
com TV e enfermaria.
A associação organiza e incentiva a participação dos usuários em
atividades de oficinas de arte, literária, recreação, artesanato, marcenaria, e
musicalização, além de atividades físicas que incrementam e tornam a rotina
diversificada e harmoniosa.
Promove também momentos que são regados à integração,
condição que reflete em qualidade de vida, preservando a autonomia dos idosos
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e, consequentemente, evita o isolamento e a depressão, proporcionando
inclusão social.
Estas as razões que nos levaram a apresentar o presente trabalho
legislativo ao crivo do Egrégio Plenário e dos Nobres Pares, anexando cópia dos
documentos exigidos pela Lei Municipal n° 5.238, de 03 de julho de 2001, e suas
alterações, que dispõe sobre decretação de utilidade pública municipal, o qual
esperamos que mereça a final aprovação.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de abril de 2021
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MBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO MADRE

ISSPÉRANÇA DE ESUS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA CONSELHO FISCAL.
:ieWo
¥PáRteAltalar do di 31 de julho de 2010, na rua Thuler, Jd. Universo, na Paroquia Imaculado Coração de
ltuMM Brás cubas na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, estando presentes Marlene das
leuza Maria Augusto, Aparecida Maria Pinto, Francisca Giardano Ferreira, José Helio
Srca
:erreira, Nilza Maria Augusto Rodrigues, Adriana aparecida Peres, Tereza Aparecida Fahl Gomes, José
Maria Gomes, Vera Lúcia Jordano, Geraldo Tomaz Augusto, José Joviniano da Silva, João Batista da Costa,
A.nésia Benedicta de Moraes Caraça, Nadim Daoud El Tabcharani, Maria Rosa Barbosa Tabcharani, Maria
das Graças Barbosa Santos, Rosangela Maria do CarmoTeixeira, Hortencia Procopio Gabriel, Neuza Osmaria
da Silva, Maria Aparecida Pereira, iniciaram-se os atos necessários para a fundação da Associação Madre
Esperança de Jesus — AMEJESUS. Para iniciar os trabalhos foram indicados pelos presentes para assumir a
coordenação e a secretaria da assembléia de fundação da entidade Nadim Daoud El Tabcharani e Marlene
das Dores Cecilia Lopes respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a
assembléia iniciando por uma pequena oração ao Espírito Santo e pela leitura da pauta para os presentes,
corando a discussão e aprovação dos estatutos, a eleição e posse da diretoria e os primeiros
encaminhamentos relacionados à existencia da nova associação. Em seguida, buscou-se o artigo dos
estatutos que regulamenta as decisões da assembléia. Logo o coordenador dos trabalhos encaminhou o
processo da leitura, discussão e aprovação dos estatutos sociais. A leitura foi feita artigo por artigo, sendo
cada um debatido e em seguida aprovado. Ao final, foi feita votação em bloco, sendo que os estatutos
foram aprovados por todos, unanimente. Com os estatutos aprovados, o coordenador abriu os debates a
respeito da eleição da nova diretoria e de conselho fiscal da associação esclarecendo que os cargos a
serem preenchidos eram seis para diretoria e seis para conselho fiscal, para a diretoria foram indicados os
seguintes nomes:- DIRETOR-PRESIDENTE: Maria Rosa Barbosa Tabcharani
- DIRETOR VICE-PRESIDENTE: José Regis Evangelista
22 Oficial
Resistro Civil
- SECRETÁRIO: Anésia Benedicta de Moraes Caraça
de Pessoa JuridiC de 409.i
das Cruzes. Resistrede
- 22 SECRETÁRIO: Maria Aparecida Pereira
Mirrofilmia Tifj 00010393
- 12 TESOUREIRO: Rosangela Maria do Carmo Teixeira
- 22 TESOUREIRO: Cleuza Maria Augusto.Para o Conselho Fiscal foram indicados os seguites nomes:
J4....d.loviniano da Silva, João Batista da Costa, Vera Lúcia Jordano e os suplentes: Aparecida Maria Pinto,
Nilza Maria Augusto Rodrigues, Neuza Osmaria da Silva. Após apresentação de cada nome foi feita a
eleição por maioria absoluta para todos os eleitos. Após a eleição o coordenador da assembléia declarouse empossados. Os novos diretores tomaram posse agradecendo a confiança de todos e se
comprometerem a trabalhar para atingir os objetivos traçados para a associação. Em seguida foi debatido
sobre o centro social São Romualdo que será mantida pela associação no Jd. Piatã, nesta cidade. Nada mais
havendo a tratar o presidente da associação declarou, às 22horas, encerrados os trabalhos da assembléia
com a oração de Ave-Maria, da qual eu, Marlene das Dores Cecilia Lopes, lavrei a presente ata que vai ser
assinada pelo presidente da associação.
Mogi das Cruzes, aos 1,0.cle ãostcr.de. 2019.
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ASSOÇIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS

O5
CAPITULO 1- DENOMINAÇÃO, FINALIDADE, SEDE E FORO, PRAZO E FINANÇAS.

ARTIGO 1 2 - Denominação:
A Associação Madre Esperança DE JESUS, também designada pela sigla AMEJESUS, é uma sociedade
jurídica, educacional, cultural, esportiva, beneficente e de Assistencia social de direito privado.

ARTIGO 2° - A AMEJESUS tem por Finalidade:
A Associação não tem fins lucrativos, nem visa distribuição de lucros ou dividendos a seus associados.
Seu objetivo oferecer e desenvolver nas pessoas e famílias uma visão integral delas, humana e
espiritual, através de atividades sociais, socioassistenciais, esportivas, culturais, educacionais com as
famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco, sem descriminação, obedecendo às leis municipais,
estaduais e federais. Especificamente:
2.1 — Dar assistência social, psicológica e jurídica as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco.
2.2 — Dar assistência aos Anciãos, em especial aos que estão em dificuldade.
2.3 — Promover reuniões, palestras e cursos profissionalizantes e ético-morais para aumentar a autoestima das famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco.
2.4 — Promover cursos de formação e atividades esportivas e culturais visando a valorização dos talentos
e da autoestirna das crianças, adolescentes e jovens.
2.5 — Ensinar a defender, preservar e conservar o meio ambiente, assim como o desenvolvimento
sustentável.
2.6 — Promover a Etica, a Moral, a Paz, a Cidadania, os direitos humanos e os valores universais.
2.7 — Para alcançar sua finalidade a AMEJESUS poderá firmar convênios ou contratos com outras
instituições nacionais ou internacionais para melhor atendimento de seus fins.

ARTIGO 32 - Sede, Foro e Duração.
3.1 — A AMEJESUS têm sua sede na na Capela Santo Antonio Estrado de Pium, n° 37, Jardim Piatà II,
Mogi das Cruzes, CEP 08774-320, São Paulo — Brasil.
3.2 — A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em tantas unidades de prestação de
serviços, quantas se fizeram necessárias.
3.3 — Fica eleito o foro da comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para derimir quaisquer
duvidas.
3.4 — A existência da Associação é por tempo indeterminado.

ARTIGO 49 - Finanças.
4.1 — Os recursos advindos dos poderes públicos serão aplicados dentro do município de sua sede ou no
caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor. "
4.2 — A AMEJESUS aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.
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CAPITULO II — DOS ASSOCIADOS.

ARTIGO 5':-) - A AMEJESUS é constituída por número ilimitado de Associados que tenham o mesmo

4 -4\

objetivo, finalidade e formação.
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,

ARTIGO 62 - É direito de Associado:
6.1- Votar e ser votado.
62 —Tomar parte das Assembléias Gerais.
6.3

—

Participar

de

todas

as

atividades

organizadas

ou

promovidas

pelo

AMEJESUS.

6.4 — Deixar de ser sócio, quando assim desejar, através de requerimento.

ARTIGO 72 - São deveres dos Associados:
7.1 — Cumprir os dispositivos Estatutários e Regimentais Sociais.
7.2 — Participar de Cursos e Palestras Promvidos pela Associação.
7.3 — Acatar as decisões do Conselho Diretor-Administrativo e as resoluções das Assembléias Gerais.
7.4 — Submeter á apreciação do Conselho Diretor todo e qualquer ato de iniciativa própria que envolve
o nome da AMEJESUS.
7.5 — Os Associados não respondem solidariamente do Conselho Diretor e pelos encargos da AMEJESUS.
CAPITULO III — DA ADMINISTRAÇÃO.

ARTIGO 82 - A

AMEJESUS Será administrada pelos seguintes órgãos:

8.1— ASSEMBLÉIA GERAL.
8.2 — CONSELHO DIRETOR - ADMINISTRATIVO.
8.3 — CONSELHO FISCAL.
CAPITULO IV — ASSEMBLÉIA GERAL.

ARTIGO

9 2

- A Assembléia Geral, é um órgão soberano da AMEJESUS se constituirá dos associados

efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários sociais, além do conselho diretor-Administrativo e
fiscal.

ARTIGO 10 - A Assembléia Geral reunirá ordinariamente dentro do primeiro trimestre do ano civil,
e extraordinariamente, sempre que for convocada pelo Diretor-Presidente ou por seu substituto legal
ou por requerimento de 2/3 dos associados quites com as obrigações sociais.
10.1 — Em reunião ordinária, realizada no primeiro trimestre, terá como objetivo apreciar o relatório
anual do exercício anterior apresentado pelo Conselho Diretor-Administrativo.
10.2 — Homologar as contas e o balanço, incluido os relatórios de desempenho financeiro, contábil e
sobre as operações realizados e aprovados pelo conselho fiscal com no mínimo de 2/3 dos associados, e
em segunda e ultima votação por maioria simples.
10.3 — Decidir a proposta do Programa Anual de Trabalho - PAT da AMEJESUS encaminhado pelo
Conselho Diretor - Administrativo.
10.4 — Decidir sobre a Concessão do Titulo de associado Benemérito ou Honorifico, indicado pelo
Conselho Diretor-Administrativo.
10.5 — Decidir sobre a exclusão de associado, após conceder-lhe amplo direito de defesa.
10.6 — Em reunião extraordinária, eleger os membros do conselho diretor-Administrativo e fiscal.
10.7 — Decidir o plano piurianual de atividades. — PPA.
10.8 — Decidir sobre as reformas no Estatuto e no regimento Interno.
10.9 -Autorizar o Conselho Diretor-Administrativo alienar, transigir, doar, trocar, vender, hipotecar,
comprar ou permutar bens moveis e imóveis do património.
10.10 — Decidir sobre a extinção da AMEJESUS.
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10.11 - Destituir o Conselho Diretor-Administrativo ou Fiscal.
10.12 - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social.
10.13 - E por ultimo tratar de assuntos do interesse comum ou outros que venham a surgir e exijam
decisões urgentes.

ARTIGO 11 - A

convocação da Assembléia Geral será feito por meio de edital afixado na sede da

entidade, por circulares ou outros meios convenientes.
PARAGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral se instala, funciona e delibera em primeira convocação, com o
mínimo de 2/3 dos Associados, e em segunda e última convocação, trinta minutos depois, com qualquer
número, deliberando por maioria simples.

ARTIGO 12 - O voto

de desempate na Assembléia Geral será feito com nova votação até obter o

deserripa te.
CAPITULO V - CONSELHO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ARTIGO 13 -

A Associação é administrada e dirigida por um Conselho Diretor

Administrativo

constituído:
13.1 - DIRETOR-PRESIDENTE.
13.2 - DIRETOR VICE-PRESIDENTE.
13.3 - 12 SECRETÁRIO.
13.4- 22 SECRETÁRIO.
13.5 - 12 TESOUREIRO.
13.6 - 22 TESOUREIRO.

ARTIGO 14 -

O Conselho Diretor Administrativo sera ocupado obrigatória e exclusivamente por

Associados que participem regularmente das atividades da AMEJESUS.
ÚNICO - O Diretor Presidente e Vice-Diretor Presidente serão escolhidos
obrigatoriamente e exclusivamente dos leigos que participam da caminhada da Associação dos Leigos

PARAGRAFO

de Amor Misericordioso.

ARTIGO 15 - O mandato do Conselho Diretor-Administrativo será de 03 (três) anos, podendo haver
reeleição por varias vez.

ARTIGO 16 - Em caso de Vacância de um cargo, o mandato será assumido pelo respectivo suplente.
ARTIGO 17 - Em

caso de Vacância do Conselho Diretor-Administrativo por completo, o Conselho

Fiscal assumirá a vacância para a convocação de uma Assembléia Geral eletiva de emergência.

ARTIGO 18 -

Os cargos dos Conselhos Diretor-Administrativo e Fiscal são gratuitos, sem

remuneração, sem vantagens ou benefícios, em razão das competências que lhes são atribuídas pelos
respectivos cargos.

ARTIGO 19 -

Competéncia do Conselho Diretor Administrativo:

19.1 - Elaborar, logo após a posse dos Membros deste Conselho, o Plano Plurianual de atividades (PPA);
que será submetido posteriormente á aprovação da Assembléia Geral, o qual consiste nas metas e
planos que o Conselho Diretor Administrativo pretende alcançar durante seu mandato.
19.2 - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social.
19.3 - Executar o Programa Anual de Trabalho e apresentar o relatório anual á Assembléia Geral.
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19.4 — Zelar pelo patrimônio e pelo bom funcionamento da AMEJESUS.
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19.5

Contratar e demitir funcionários.
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19.6 — Encaminhar as propostas de reforma do Estatuto e atualização do Regimento Interno à
Assembléia Geral.
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I

19.7 — Criar departamentos, comissões ou equipes de trabalho, bem como estabelecer suas atribuições,
em auxilio no desempenho de suas atividades.
Parágrafo único — E expressamente vedado aos membros da Diretoria prestar aval ou endossar a favor
de terceiros, em nome da AMEJESUS.
CAPITULO VI — Competência dos Membros do Conselho Diretor Administrativo:

ARTIGO 20 -

.
\PIDUO 8

Competência do Diretor-Presidente:

20.1 — Representar a AMEJESUS perante os órgãos públicos, administrativos e particulares.
20.2 — Presidir e convocar a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Diretor - Administrativo.
20.3 — Abrir, movimentar e fechar contas bancárias em conjunto ou separadamente do 19 tesoureiro.
20.4 — Representar a AMEJESUS judicial e extra judicialmente, podendo constituir procuradores.
20.5 — Cumprir e fazer cumprir esse estatuto; advertir verbalmente o associado, quando necessário.

ARTIGO 21 - Competência do Diretor Vice-Presidente:
21.1 —Substituir e assumir o mandato do Diretor-Presidente em suas ausências ou impedimento.
21.2 —Cooperar com o Diretor — Presidente na execução das tarefas.

ARTIGO 22 - Competência do 12 Secretário:
22.1 — Prestar de modo geral, sua colaboração ao Presidente.
22.2 — Fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circular, e lavrar as atas das Assembléias
gerais e reuniões do Conselho Diretor Administrativo.
22.3 — Elaborar ao final de cada ano, relatório geral das atividades da AMEJESUS, para ser submetido á
apreciação do Conselho Fiscal e da Assembléia Geral.
22.4 — Manter o registro dos Associados atualizado para efeito de chamadas para instalação da
Assembléia Geral.
22.5 — Assumir o cargo do Diretor-Presidente em caso de vacância e impedimento do Diretor VicePresidente

ARTIGO 23 - Competência do 29 Secretário:
23.1 —Auxiliar o 19 Secretário no desempenho de suas funções.
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23.2 — Substituir e assumir o cargo do 12 Secretário em suas ausências, impedimento ou vacância do

As

cargo.
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24.1 — Controlar as finanças sob a coordenação do Diretor—Presidente,
24.2 — Fazer os pagamentos de despesas autorizadas pelo Diretor-Presidente.
24.3

Cuidar da administração Financeira da Associação sob a coordenação do Diretor-Presidente.

24.4 —Abrir e Movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor-Presidente.
243 —Apresentar mensalmente o Balancete de receitas e despesas na reunião da Diretoria.
24.6 —Apresentar um Balancete semestral ao Conselho Fiscal.
24.7 —Apresentar um Balancete financeiro à Assembléia Geral.
24.8

Manter sob sua guarda, controle e responsabilidade os Documento da tesouraria e o Registro do

Acervo Patrimonial da AMEJESUS.

ARTIGO 25 - Competência do 29 Tesoureiro:
25.1— Auxiliar o 12 Tesoureiro no desempenho de suas funções.
25.2 —Substituir o 1° Tesoureiro em suas ausências ou impedimento.
25.3 —Assumir o mandato em caso de vacância.
CAPITULO VIII — Conselho Fiscal.

ARTIGO 26 -

O Conselho Fiscal será constituído por três membros titulares e seus respectivos

Suplentes, Todos eleitos pela Assembléia Geral.
26.1 — Entre os membros titulares do Conselho fiscal um será o Presidente e outro seu Secretário
26.2 — O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do Conselho Diretor
Administrativo, podendo haver reeleição sem limites.
26.3 — Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo suplente, até o seu término.

ARTIGO 27 - Competência do Conselho Fiscal:
27.1 — Examinar os livros de escrituração da Associação,
27.2 — Opinar sobre os balanços e relatórios financeiro-contábil e sobre operações patrimoniais
realizadas, emitindo parecer à Assembléia Geral.
27.3 —Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes.
27.4 —Opinar sobre aquisição e alienação de bem.
27.5 — Convocar a Assembléia Geral Ordinária, se o Diretor-Presidente retardar por um mês,
convocação; é Extraordinária, sempre que ocorrem motivos graves e urgentes.
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41' - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada três (03) mês e extraordinariamente
sempre que for necessário.
2 - Os titulares e suplentes deste conselho não poderão acumular cargos na Administração da
AMEJESUS.
Mogi deo Csuzei-SP

CAPITULO IX — DOS ORGÃOS DE EXECUÇÃO.

egliotro n

ARTIGO 28 - A AMEJESUS adotará práticas de natureza

00012474 ,) 1 O

executiva, necessárias à auto-suficiência da

Instituição, podendo remunerar, como autônomo, os cargos dos órgãos de execução, nos termos da
legislação brasileira, observando-se os valores praticados na Região onde estiver a Entidade.

ARTIGO 29 - São órgãos de Execução, para efeito do artigo anterior, a

Coordenadoria Executiva e a

Coordenadoria Técnica, as quais serão implantadas pelo Conselho Diretor Administrativo, na proporção
das necessidades e condições financeiras da Instituição e sujeitas a este Conselho.

PARÁGRAFO ÚNICO -

As atribuições e estruturas funcionais de cada coordenadoria serão descritas no

Regimento interno.
CAPITULO X - DO PATRIMÔNIO.

ARTIGO 30 -

O Patrimônio da AMEJESUS será constituído de bens móveis, Imóveis, veículos e

semoventes de sua propriedade ou posse, ações, títulos de dívida pública, saldos de contas Bancarias e
ou títulos de qualquer natureza em seu nome.

ARTIGO 31. -

Os Recursos econômicos e financeiros que compõem outra parte do patrimônio

social são provenientes:
31.1- Das contribuições e doações de Associados e pessoas físicas e jurídicas.
31.2 - Das receitas assistenciais.
31.3 - Auxílios e Subvenções dos Poderes Públicos.
31.4 - Receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de serviços.
31.5 - Eventuais receitas, rendas ou eventos.

ARTIGO 32 - Da Dissolução Patrimonial:
A dissolução ou extinção da Instituição só será feito pela Assembléia Geral, especialmente convocado
para este fim pelo Diretor-Presidente, com previa aprovação da diretoria, com a presença de 2/3(dois
terços) dos associados votantes; o respectivo patrimônio liquidado será transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos da lei 9709-99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo.

PARÁGRAFO ÚNICO

- A dissolução da Instituição dar-se-á quando a mesma não mais puder levar a

efeito as finalidades expressas neste Estatuto Social.

CAPITULO XI -

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS,

ARTIGO 33 - A prestação de contas da Associação observará no mínimo:

•
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33.1 — Anualmente, em 31 de Dezembro, será encerrado o Balanço Patrimonial, acompanhado das
Demonstrações Contábeis, incluindo as certidões negativas de debito junto ao INSS e ao FGTS,
colocando à disposição de qualquer cidadão interessado.
33.2 — A AMEJESUS manterá em dia a escrituração de suas receitas, despesas, desembolsos e mutações
patrimoniais em livros revestidos de todas as formalidades legais.
33.3 — A realização de Auditoria, será realizada quando for necessário, Inclusive por auditores externos
independentes, da aplicação dos recursos e bens de origens públicas ou particulares objetos de Termos
de Parcerias, conforme previsto em regulamento.
CAPITULO XII — DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITO RIAS.

ARTIGO 34 - O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo,
em Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, sempre que houver necessidade de
adequação do funcionamento do AMEJESUS, por decisão de maioria absoluta dos Associados, em
primeira convocação, e com a maioria simples em segunda convocação, e entrará em vigor na data de
sua aprovação, sendo que seu registro em cartório devera ocorrer em quinze dias.

ARTIGO 35 -

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho diretor administrativo e

referendados pela Assembléia Geral. Se for necessário, pelo Foro competente de Mogi Das Cruzes.

ARTIGO 36 -

A AMEJESUS Social será dissolvida por decisão da Assembléia Geral Extraordinária,

especialmente convocada para esse fim, ou por decisão judicial.

ARTIGO 37 -

Em caso de reforma geral estatutário, encerra-se o mandato da atual Diretoria e de

Conselho Fiscal, no prazo máximo de trinta dias (30).

ÚNICO — No prazo estabelecido, contado a partir da data da Assembléia Geral que
aprovou este Estatuto Social, deverão ser eleitos e empossados os membros do Conselho Diretor
nistrativo e o Conselho Fiscal.

PARAGRAFO

Mogi

zs, 25 / 07 / 2013.

. .
Maria Rosa Barbosa Tabcharani
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CERTIDÃO

O 2° Oficial de Registro de Imóveis, Civil
de Pessoa

Jurídica

e de Títulos e

Documentos de Mogi das Cruzes-SP,

CERTIFICA e dá fé, a requerimento da
"ASSOCIAÇÃO MADRE
ESPERANÇA DE JESUS", que, a cópia representada em
inteiro teor nesta
certidão confere com a original que se encontra
devidamente arquivada
nesta serventia, es - iticamente à
Alteração do Estatuto Social
o
registrada so
12.474, em 16/08/2013. NADA MAIS. O REFERIDO
É VERDAD
DÁ FÉ. Mogi das Cruzes, 19 de Janeiro de
Eu,
(Vatter Alves de Mello), Substituto do Oficial,
pesquisei os
arquivos e
lavrei.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Ao Oficial
Estado
Ipesp
Sinoreg
Tribunal de Justiça
M.P.
Iss
Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

76,06
21,60
11,24
4,05
5,18
3,60
1,52
R$ 123,25
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS 01/
CNPJ 12.663.512/0001-17
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ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL

OUNÍMW,191\1.WIng4C.R1.555
Conte4e. como

CAPÍTULO I

Em
Da Denominação, Prazo e Finalidade, Sede, Foro e Finanças.
Art.1°

A ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, também designada pela sigla
AMEJESUS, CNPJ 12.663.512/0001-17 é uma associação civil de direito privado, sem fins
econômicos e duração por tempo indeterminado.

Art.2°

A Associação Madre Esperança de Jesus tem por finalidade oferecer e desenvolver nas
pessoas e famílias uma visão integral, humana e espiritual, através de atividades sociais,
socioassistenciais, esportivas, culturais, educacionais com as famílias em situação de
vulnerabilidade e risco, sem discriminação. No desenvolvimento de suas finalidades a
associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Associação no atendimento de seu
plano de ação se propõe a:
1. Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
2. Promover reuniões, palestras e cursos profissionalizantes e éticos morais para
aumentar a autoestima das famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco;
3. Assistência ás crianças e adolescentes carentes na faixa etária de 7 a 14 anos
desenvolvendo projetos sócio-educativos, oferecendo suporte para o
desenvolvimento de atividades de recreação, cultura, esporte e profissionalização;
4. Organizar e desenvolver atividades culturais, assistenciais e artísticas;
5. Desenvolver programas educacionais, apresentando relatórios das atividades
desenvolvidas e informando número de crianças assistidas;
6. Trabalhar junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente amparando-se
na Lei n° 8.069 de 13 de junho de 1992, para a integração da Criança e do
Adolescente na Comunidade, promovendo o seu bem-estar social, lazer, cultura e
recreação através de meios adequados (próprios) da associação ao seu alcance ou
subvenções públicas;
7. Promover serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que sejam
ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários de forma
gratuita;
8. Promover a Ética, a Moral, a Paz, a Cidadania, os diretos humanos e os valores
universais;
9. Para alcançar suas finalidades a Associação Madre Esperança de Jesus poderá
firmar convênios ou contratos com outras instituições nacionais ou internacionais
para melhor atendimento de seus fins.

Art3°

A Associação Madre Esperança de Jesus tem sede na Estrada do Pium, n.° 37 — Jardim
Piatã II — Mogi das Cruzes/SP — CEP 08774-320 — Brasil, na Capela Santo Antonio.
1
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CNPJ 12.663.512/0001-17

Art4°

A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em tantas unidades de
prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias.

Art.5°

Fica eleito o foro da comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer duvidas.

Art6°

Os recursos advindos dos poderes públicos serão aplicados dentro do município de sua
sede ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do
Estado concessor. A Associação aplicará as subvenções e doações recebidas nas
finalidades a que estejam vinculadas.
CRUitS
WhitCSI.0 iáC1
CMARk
CAPÍTULO II
CoWere com o originaN
Em

Dos Associados.
Ar1.7°

A Associação Madre Esperança de Jesus é constituída por número ilimitado de associados
que tenham o mesmo objetivo, finalidade e formação.

Art.8°

É direito dos Associados:
1.
2.
3.
4.

Art.9°

Votar e ser votado;
Tomar parte das Assembleias Gerais;
Participar de todas as atividades organizadas ou promovidas pelo AMEJESUS;
Deixar de ser associado, quando assim desejar, através de requerimento.

São deveres dos associados:
1. Cumprir os dispositivos Estatutários e Regimentais;
2. Participar de cursos e palestras promovidas pela associação;
3. Acatar as decisões do Conselho Diretor Administrativo e as resoluções das
Assembleias Gerais;
4. Submeter a apreciação do Conselho Diretor todo e qualquer ato de iniciativa própria
que envolve o nome da AMEJESUS;
5. Os associados não respondem solidariamente pelos atos praticados pelo Conselho
Diretor e pelos encargos da AMEJESUS.
CAPÍTULO III

Da Administração.
Art.10°

A Associação Madre Esperança de Jesus será administrada pelos seguintes órgãos:
1. Assembleia Geral;
2. Conselho Diretor — Administrativo;
2
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3. Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IV

CÂMARAMUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Conkre com o original

Em ____0(1,J Q. ti
Da Assembleia Geral.

22-/

2585

Art.11° A Assembleia Geral é um órgão soberano da AMEJESUS e se constituirá dos associados

efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários, além do conselho diretor administrativo.

•

•

1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente dentro do primeiro trimestre do ano civil e
extraordinariamente, sempre que for convocada pelo Diretor Presidente ou por seu
substituto legal ou por requerimento de 2/3 dos associados quites com as obrigações
sociais.
2. Em reunião ordinária, realizada no primeiro trimestre, terá como objetivo apreciar o
relatório anual do exercício anterior apresentado pelo Conselho Diretor
Administrativo.
3. Homologar as contas e o balanço, incluído os relatórios de desempenho financeiro,
contábil e sobre as operações realizadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal com no
mínimo de 2/3 dos associados, e em segunda e última votação por maioria simples.
4. Decidir sobre a exclusão de associado, após conceder-lhe amplo direito de defesa.
5. Em Reunião extraordinária, eleger os membros do conselho diretor administrativo e
fiscal.
6. Decidir sobre o plano plurianual de atividades - PPA.
7. Decidir sobre as reformas no Estatuto e no Regimento Interno.
8. Autorizar o Conselho Diretor Administrativo alienar, transigir, doar, trocar, vender,
hipotecar, comprar ou permutar bens móveis e imóveis do patrimônio.
Decidir
sobre a extinção da AMEJESUS.
9.
10. Destituir o Conselho Diretor Administrativo ou Fiscal.
11. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social.
12. Planejar, executar e prestar contas de todas as atividades, inclusive às relacionada
ao orçamento-programa, vedada a distribuição de resultados, dividendo,
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma de
pretexto;
13. E por último tratar de assuntos do interesse comum ou outros que venham a surgir e
exijam decisões urgentes.
Art.12° A Convocação da Assembleia Geral será feito por meio de edital afixado na sede da

entidade, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de (15)
quinze dias.
Parágrafo Único:- A Assembleia Geral se instala, funciona e delibera em
primeira convocação, com o mínimo de 2/3 dos associados, em segunda e
última convocação trinta minutos depois, com qualquer número, deliberando
por maioria simples.
'‘).
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O voto de desempate na Assembleia Geral será feito com nova votação até obter o
desempate.

'Art.13°

CAPITULO V

CÂMARAMUNICIPALDE MOGIDAS CRUZES
Confer3 corn_g original

Em

0

0 ).1

/
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Conselho Direto Administrativo.
Art.14°

A Associação é administrada e dirigida por um Conselho Diretor Administrativo constituido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diretor Presidente;
Diretor Vice-Presidente;
1.0 Secretário;
2.° Secretário;
1.° Tesoureiro;
2.° Tesoureiro;

Art.15° O Conselho Diretor Administrativo será ocupado obrigatória e exclusivamente por
associados que participem regularmente das atividades da AMEJESUS.
Parágrafo Único:- O Diretor Presidente e Vice Diretor Presidente serão
escolhidos obrigatoriamente dos leigos que participam da caminhada da
associação dos Leigos de Amor Misericordioso.
Art.16° Todos os eleitos em Assembleia Geral do Conselho Diretor Administrativo terá o mandato
de 03 (três) anos, assegurado a possibilidade de haver reeleições consecutivas e criação de
outros cargos mediante deliberação justificada da Diretoria Executiva, sujeito a aprovação da
assembleia Geral.
Art.17° Em caso de vacância de um cargo, o mandato será assumido pelo respectivo suplente.
Em caso de vacância do Conselho Diretor Administrativo por completo, o Conselho Fiscal
assumirá a vacância para a convocação de uma assembleia geral eletiva de emergência.

Art.18°

Salvo o disposto no parágrafo único deste artigo, os diretores, conselheiros, associados,
instituidores ou equivalentes, não receberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

Art.19°

Parágrafo único:- Será possível a remuneração do membro da diretoria
que atuarem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que prestem
serviços específicos, respeitando, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação
e capacidade financeira de entidade.

4
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Competência do Conselho Diretor Administrativo
1. Elaborar, logo após a posse dos membros deste Conselho, o Plano Plurianual de
atividades (PPA), que será submetido posteriormente a aprovação da Assembleia
Geral, o qual consiste nas metas e planos que o Conselho Diretor Administrativo
pretende alcançar durante seu mandato;
2. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;
3. Executar o Programa Anual de Trabalho e apresentar o relatório à Assembleia
Geral;
4. Zelar pelo patrimônio e pelo bom funcionamento da AMEJESU,
5. Contratar e demitir funcionários;
6. Encaminhar as propostas de reforma do Estatuto e atualização do Regimento
Interno à Assembleia Geral;
7. Criar departamentos, comissões ou equipes de trabalho, bem como estabelecer
suas atribuições, em auxilio no desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo Único:- É expressamente vedado aos membros da Diretoria
prestar aval ou endossar a favor de terceiros, em nome da AMEJESU.
CAPÍTULO VI

CAMARA MUNICIPALDE CG! DAS CRUZES
Em

Confere com original
201(
09 /

Competência dos Membros do Conselho Diretor Administrativo.
Art.21°

Competência do Diretor Presidente.
1. Representar a AMEJESUS perante os órgãos públicos, administrativos e particulares;
2. Presidir e convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho Diretor
Administrativo;
3. Abrir, movimentar e fechar contas bancárias em conjunto ou separadamente do 1.0
Tesoureiro;
4. Representar a AMEJESUS judicial e extra judicialmente, podendo constituir
procuradores;
5. Cumprir e fazer cumprir esse Estatuto, advertir verbalmente o associado, quando
necessário;
6. Nomear um representante legal para representá-lo perante os órgãos públicos,
administrativos e particulares;

Art.22°

Competência do Diretor Vice-Presidente.
1. Substituir e assumir o mandato do Diretor Presidente em suas ausências ou
impedimento;
2. Cooperar com o Diretor Presidente na execução das tarefas;

Art.23°

Competência do 1.° Secretário.
5
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Prestar de modo geral, sua colaboração ao Presidente;
Fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circular e lavrar as atas
das assembleias gerais e reuniões do Conselho Diretor Administrativo;
Elaborar ao final de cada ano, relatório geral das atividades da AMEJESUS, para ser
submetido à apreciação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral;
Manter o registro dos associados atualizado para efeito de chamadas para
instalação da Assembleia Geral;
Assumir o cargo do Diretor Presidente em caso de vacância e impedimento do
Diretor Vice-Presidente;
Art.24°

Competência do 2.° Secretário.
1. Auxiliar o 1.° Secretário no desenvolvimento de suas funções;
2. Substituir e assumir o cargo do 1.° Secretário em suas ausências, impedimento ou
vacância do cargo;

Art.25°

Competência do 1.0 Tesoureiro.
1. Controlar as finanças sob a coordenação do Diretor Presidente;
2. Fazer os pagamentos de despesas autorizadas pelo Diretor Presidente;
3 Cuidar da administração Financeira da Associação sob a coordenação do diretor
Presidente;
4 Abrir e Movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor Presidente:
5. Apresentar mensalmente o balancete de receitas e despesas na reunião da Diretoria:
6. Apresentar um Balancete Semestral ao Conselho Fiscal;
7. Apresentar um Balancete Financeiro à Assembleia Geral;
8. Manter sob sua guarda, controle e responsabilidade os documentos da Tesouraria e
o Registro do Acervo Patrimonial da AMEJESU.

Art.26°

Competência do 2.° Tesoureiro.
1. Auxiliar o 1.° Tesoureiro no desenvolvimento de suas funções;
2. Substituir o 1.° Tesoureiro em suas ausências ou impedimento;
3. Assumir o mandato em caso de vacância.
CAPÍTULO VII

CARPA MUNICIPAL DE MOGI DAS cRuas
Em

Contra com o original
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Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal será constituído por três (03) membros titulares e seus respectivos
suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral

Art.27°

1. Entre os membros titulares do Conselho Fiscal um será o Presidente e outro seu
Secretário;
6
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2. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato do Conselho Diretor
Administrativo, podendo haver reeleições.
3. Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo suplente, até o seu término.
Art.28° Competência do Conselho Fiscal.

1. Examinar os livros de escrituração da Associação;
2. Opinar sobre os balanços e relatórios financeiro contábil e sobre operações
patrimoniais realizadas, emitindo parecer á Assembleia Geral;
3. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
4. Opinar sobre aquisição e alienação de bens;
5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Diretor Presidente retardar por um mês,
essa convocação e convocar Assembleia Geral Extraordinária, sempre que ocorrem
motivos graves e urgentes;
6. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada três (03) mês e
extraordinariamente sempre que for necessário;
7. Os titulares e suplentes deste conselho não poderão acumular cargos na
Administração da AMEJESU.
CAPÍTULO VIII

CÂMARAMIYCIPAI DE MOGI DASCRUZL
Co, com o orlgin
Em
tf j vf
J

Dos Órgãos de Execução.
Art.29° A Associação Madre Esperança de Jesus adotará prática de natureza executiva,

necessária à autossuficiência da Instituição, podendo remunerar, como autônomo, os cargos
dos órgãos execução, nos termos da legislação brasileira, observando-se os valores
praticados na região onde estiver a Entidade.
Art.30° São órgãos de execução, para efeito do artigo anterior, a Coordenadoria Executiva e a

Coordenadoria Técnica, as quais serão implantadas pelo Conselho Diretor Administrativo, na
proporção das necessidades e condições financeiras da Instituição e sujeitas a este
Conselho.
Parágrafo Único:- As Atribuições e estruturas funcionais de cada
coordenadoria serão descritas no Regimento Interno.
CAPITULO IX
Art.31° O patrimônio de AMEJESUS será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e

semoventes de sua propriedade ou posse, ações, títulos de dividas públicas, saldo de contas
bancárias e ou títulos de qualquer natureza em seu nome.
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A Associação aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional
integralmente no território nacional e direcionado a manutenção e o desenvolvimento de seus
objetivos, de forma imediata ou por meio de constituição de um fundo patrimonial ou fundo de
reserva.

Art.32°

Os Recursos Econômicos e Financeiros que compõem outra parte do patrimônio social são
provenientes:

Art.33°

•

•

,.ot

•

1
2.
3.
4.
5.

Das contribuições e doações de associados e pessoas físicas e jurídicas:
Das receitas assistenciais;
Auxílios e Subvenções dos Poderes Públicos.
Receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de serviços;
Eventuais receitas, rendas ou eventos.

Da Dissolução Patrimonial.
A dissolução ou extinção da Instituição só será feito pela Assembleia Geral, especialmente
convocada para este fim pelo Diretor Presidente, com prévia aprovação da diretoria, com a
presença de 2/3 (dois terço) dos associados votantes, o respectivo patrimônio liquidado será
transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza, com fins assistenciais, com registro no CNAS
(Conselho Nacional de Assistência Social) e com certificado.
Parágrafo Único:- A dissolução da instituição dar-se-á quando a mesma
não puder levar a efeito as finalidades expressas neste Estatuto Social.

CAPITULO X

•

CÂMARAMUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES
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Da Prestação de Contas
Art.34°

A prestação de contas da Associação observará no mínimo:
1. Anualmente, em 31 de Dezembro, será encerrado o Balanço Patrimonial,
acompanhado das Demonstrações Contábeis, incluindo as certidões negativas de
débito junto a RFB, PGFN e ao CRF-FGTS colocando à disposição de qualquer
cidadão interessado.
2. A AMEJESUS manterá em dia a escrituração de suas receitas, despesas,
desembolsos e mutações patrimoniais em livro revestidos de todas as formalidades
legais.
3. A realização de Auditoria será realizada quando for necessário, inclusive por
auditores externos independentes, da aplicação dos recursos e bens de origem
públicas ou particular objetos de Termos de Parcerias, conforme previsto em
regulamento.
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CAPÍTULO XI

CAMARA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES
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Das Disposições Gerais e Transitórias

O

J

Vt
Art.35° O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em
Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, sempre que houver necessidade
de adequação do funcionamento do AMEJESUS, por decisão de maioria absoluta dos
Associados, em primeira convocação, e com a maioria simples e em segunda convocação, e
entrará em vigor na data de sua aprovação, sendo que seu registro em cartório deverá
ocorrer em quinze dias.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor Administrativo e referendados
pela Assembleia Geral. Se for necessário, pelo Foro competente de Mogi das Cruzes.

Art.36°

AMEJESUS será dissolvida por decisão da Assembleia Geral Extraordinária,
especialmente convocada para este fim, ou por decisão judicial.

Art37° A

escrituração da ASSOCIÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS será feita de acordo com
princípios
fundamentais de contabilidade e com Normas Brasileiras de Contabilidade
os

Art38° A

Em caso de reforma geral estatutário, encerra-se o mandato da atual Diretoria e do
Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art39°

Parágrafo Único:- No prazo estabelecido, contado a partir da data da
Assembleia Geral. que aprovou este Estatuto Social, deverão ser eleitos e
empossados 05i;jmbros
\.
do Conselho Diretor Administrativo e o Conselho
3,Q
Fiscal.
fc \ s
Mogi das Cruzes, 13 de Maio de 2016.
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José Régji Evangelista
Presidente da AMEJESUS
RG 10.168.195— SSP/SP
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ILMO SR OFICIAL DO 2.° REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE MOGI DAS
CRUZES

Eu, Nadim Daoud El Tabcharani, portador do RG n.° 36.529.848-7 e do CPF n.°
999.418.648-53 representante legal da pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO
MADRE ESPERANÇA DE JESUS, com sede na Estrada de Pium, n.° 37 — Jardim Piatã
II - CEP 08774-320. nesta cidade de Mogi das Cruzes — SP vem requerer nos termos
do Artigo 121 da Lei n.° 6.015/73 e da Lei n.° 10.40612002, o Registros e arquivamento.
da ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20/05/2019 COM A
SEGUINTE DELIBERAÇÃO:

a)

Eleição de Nova Diretoria.

Para tanto, segue em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Nestes termos
Pede deferimento.

•
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Mogi das Cruzes, 20 de maio de 2019.

rOFiCIAL REG. CiviL OE n$S0A JURiD1CA
Pinio Senenk Júnior
Oficiai Delegado
Ivan de Souza
Escrevente Autorizado
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EDITAL DE CON VOCAÇÃO

Convocamos todos os associados para participarem da assembleia
Geral
Extraordinária para eleger a nova diretoria da ASSOCIAÇÃO MADRE
ESPERANÇA
DE JESUS, que será realizada no c:la 23 de rnao de 2019 às
13:30 heras, na Estrada
de Pium, n.° 37, Jardim Piatã II em Mogi das Cruzes,SP.

Mogi das Cruzes. 16 de abril de 2019
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LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .-`
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019.
.

.

Nome:

RG:

Assinatura

i

_Sli - .1 't ci • 5 6 ci' . 5

01- Marlene das dores Cecilia Lopes.
02- Aparecida Maria Pinto

i

03- Francisca Giordano Ferreira
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04- José Hélio ferreira.
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,
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06- Geraldo Tomaz Augusto
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07- José Joviniano da Silva

e. Lib oc,-?,

08- João Batista da Costa
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<.• .
_

ç.
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10- Maria Rosa Barbosa Tabcharani
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05- Vera Lúcia Jordano Augusto

09- Anésia Benedicta de Moraes
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11- Rosangela Maria do Carmo Teixeira
4 q. 6 z- , Li 9- i

12- Hortência Procopio Gabriel
13- Neuza Osmaria da Silva

...

14- Nadim Daoud El Tabcharani
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15- José Regis Evangelista.

W

16- Dalva Regina Piereti Jordano.
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17-Jurandir Ferreira da Silva
18- Lourdes Augusto da Silva
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19- Julia Rita Nascimento e Silva
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019

acs°

"

Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e dezenove às 13:30 horas, em primeira
convocação no endereço da sede da ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
na Estrada ae Pium, 37 — jarciim Platà ii. CEP ü8774-":52t), neste município, reuniram-se
os associados devidamente convocados e quites com suas obrigações estatutárias, em
Assembleia Geral Extraordinária para tratar do seguinte assunto: Eleição da Nova
Açaiimil) a mesa enmn rrpciripntp n Sr ° ,Ins4

Diretoria para a gestão

Régis Evangelista, que solicitou a mim, Sra Nilza Mereu Augusto Rodrigues para
secretariar esta reunião. O presidente, Sr.° José Régis Evangelista iniciou os serviços,
colocando em pauta a eleição da diretória de 02 de junho de 2019 à 02 de junho de
4
1.1
.....
/..1";••.
•• X.,
4 • o.,"
••••
20 2
aprovados e empossados por unanimidade os seguintes membros da chapa única:
DIRETORIA: Presidente: Sr.° Nadim Daoud El Tabcharani, brasileiro, aposentado,
casado, portador do RG n.° 36.529.848-7 e CPF n.° 999.418.648-53, residente e
domiciliada na Rua Ana Maria Barbosa Garcia, n.° 361 — CEP 08744-160 — Vila Paulista
— Mogi das Cruzes/SP — Vice-Presidente: Sr.a Francisca Girdiana Ferreira. brasileira.
aposentada, casada, portadora do RG n.° 15.842178-4 e CPF n.° 670.613.898-34.
residente e domiciliada a Rua Santa Virgilia, n.° 173 — CEP 08742-100 — Jardim
Universo — Mogi das Cruzes/SP — 1.a Secretária: Sr.a Nilza Mereu Augusto Rodrigues,
brasileira, aposentada, casada, portadora do RG 11.777.863-1 e CPF 000.273.628-41,
residente e domiciliado a Av.: Julho Simões. n.° 08 — CEP 08742-320 — Vila Paulista —
mogi das Cruzes/SP —
Secretario: Sr." Manoel sebastiao Rodrigues, brasileira,
aposentado, casado, portador do RG 11.171.807-1 e CPF 756.816.098-04. residente e
domiciliado à Av.: Julho Simões, n.° 08 — CEP 08742-320 — Vila Paulista — Mogi das
Cruzes/SP — 1.° Tesoureiro: Sr.° José Joviniano da Silva, brasileiro, aposentado,
casado, portador do RG 8.487.064-3 e CPF 676.407.618-91, residente e domiciliado à
Nc'...'ten Braga, n.° 205 — r'Ef" 02,743-1M - Al '_1I• Acropertc
- !le4 clas
Cruzes/SP — 2.a Tesoureira: Sr.a Juba Rita do Nascimento e Silva, brasileira,
aposentada, casada, portadora do RG 9.268.93-X e CPF 257.036.278-69, residente e
domiciliado à Rua Brig. Newton Braga, n.° 205— CEP 08743-190 - Jardim Aeroporto III
— Mogi das Cruzes/SP — CONSELHO FISCAL Presidente do Conselho: João Batista
da Costa. brasileira, aposentado, casado. portador do RG 10.355.706-4 e CPF
760.307.768-00, residente e domiciliado à Rua Eng.° João Gualberto M Machado, n.°
463 — CEP 08738-510 — Vila Brasileira — 2.8 Secretária: Hilda Cândido da Costa.
brasileira, professora, casada, portadora do RG: 18.321.922-3 e CPF 123155.828-81,
residente e domiciliado à Rua Eng.° Guaiberto M Machado, n.° 463 — CEP 08738-510 —
Vila Brasileira — Conselheira: Vera Lúcia Jordano Augusto. brasileira. aposentada,
.
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casada, portadora do RG: 11.886.901-1 e CPF: 691.193.098-72, residente e domiciliadas
à Rua José de Melo Franco, n.° 972 — CEP 08740-540 — Jardim Universo — Mogi das
Cruzes/SP — Suplente do Conselho: Dalva Regina Pierreti Jordan°, brasileira, aux.
geral, solteira, portadora do RG: 16.845.559-6 e CPF: 876.195.203-72, residente e
domiciliado à Rua Santa Florentina, n.° 423 — CEP 08740-620 —Jardim Universo — Mogi
das Cruzes/SP — Rosangela Pierreti Jordano, brasileira, do lar, solteira, residente e
omiciliada Rua Santa Florentina, n.° 423 — CEP 08740-620 — Jardim Universo — Mogi
das Cruzes/SP - Maria Aparecida de Siqueira, brasileira, aposentada, casada.
portadora do RG: 21.752.756 e CPF: 259.216.788-99, residente e domiciliado à Rua
Santa Florentina, n.° 423 — CEP 08740-620 — Jardim Universo — Mogi das Cruzes/SP. E
por fim, o Sr. presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na
ausência de manifestação e como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária,
tendo sido a ata lavrada e levada a registro junto aos órgãos públicos competentes. A
presente segue assinada por mim, 1.8 Secretária e pela Sr.a presidente.
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Nilza Mereu Augusto Rodrigues
1.a Secretária

Nadim D oud El
Presidente
RG n.° 36.529.848-7
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ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEJESUS.
ESTRADA DE PIUM, NP 37, 10. PIATÃ II — Fone: 11 2876-2369
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP

amejesus2010(&qmail.com
CNPJ: 12.663.512/0001-17
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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
CENTRO DIA DO IDOS "MARIA DOS ANJOS CURY"
ANO: 2019
1

IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTORA

1- IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTORA
NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS

•

ENDEREÇO: Estrada do Pium, n° 37
BAIRRO: Jardim Piatã II
TELEFONE: (11) 2876-2369

CEP: 08774-320

CIDADE: MOGI DAS CRUZES

E-MAIL: amelesus2010

qmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Nadim Daoud El Tabcharani
Pinalidade Estatutária (que constam no Estatuto Social da Entidade):
A Associação Madre Esperança de Jesus, designada pela sigla AMEJESUS, è uma
Associação jurídica, educacional, cultural, esportiva, beneficente e social de direito privado.
Não tem fins econômicos, nem visa distribuição de lucros ou dividendos a seus associados.
Seu objetivo é oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral das pessoas e
famílias, através de atividades sociais, assistenciais, esportivas, culturais, educacionais, de
acordo com a legislação pertinente. Especificamente: Oferecer assistência social,
psicológica e jurídica a famílias em situação de vulnerabilidade. Proteger os idosos, crianças
e adolescentes que estão em dificuldade. Promover reuniões, palestras, cursos
profissionalizantes, atividades esportivas, culturais e atividades de valorização dos talentos
e da autoestima. Orientar para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e valores universais. Enfim, a
associação deve usar de todos os meios para propagar o Amor do Pai Misericordioso entre
os povos, como foi anunciado por Madre Esperança de Jesus "Tudo por Amor'
Inscrição COMAS: N° 14 E ( X ) Entidade ( ) Serviços
Z.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO
2.2.
NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas
— Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury" (CDI).
NÍVEL DE PROTEÇÃO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA
2.3.
COMPLEXIDADE
2.4.
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
2.5.
AV. ANTONIO DE ALMEIDA, 2110, JD MARICÁ — CEP: 08775-420
2.6.
OBJETIVOS DA ENTIDADE:
Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos.
Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária.
Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos com
idosos.
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida, N° 2110 - CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesperancaacimaii.corn
CNPJ: 12.663.512/0004-6

ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEJESUS.
ESTRADA DE PIUM, NP 37, ID. PIAM — Fone: 112876-2369
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP
amejesus2010 qmail.com
CNPJ: 12.663.512/0001-17
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Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados
básicos necessários ao idoso.
Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos.
Desenvolver ações especializadas para a superação das situações que ameaçam ou
violam direitos.
Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso.
Resgatar na pessoa idosa a alegria de viver visando o incentivo à autonomia.
2.7.
OBJETO DA AÇÃO:
Público-alvo: Idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em
situação de vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de
pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária,
tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com
alteração cognitiva controlada (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA *).
•

Segundo a ANVISA, estão estabelecidos três graus de dependência para os
idosos, a saber: a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que
requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda; b) Grau de Dependência II idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária
tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou
com alteração cognitiva controlada; e c) Grau de Dependência III - idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado
para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

RECURSO:
2.8.
( X ) Municipal Valor: R$ 752.294,28 / ano R$ 62.691,18 /mês Meta conveniada: 40
Valor: R$
/mês
( ) Estadual
Meta conveniada:
R$
Federal
Valor
/mês
Meta conveniada:
( )
a)
b)
c)
d)

Capacidade de atendimento (considerar espaço físico x RH): 40
Proposta de atendimento (considerar média mês e total ano): 40/mês — 480/ano
Recursos financeiros a serem utilizados (considerar a planilha detalhada abaixo)
Recursos Humanos —

1-NOME DO FUNCIONÁRIO

2-FUNÇÃO

3-REGIME DE
CONTRATAÇÃO

4-VALOR
HORA
TRABALH
ADA

5-CARGA
HORÁRIA
SEMANA
L

SEMAS
In)

Silvana Selma da Silva Braz

Coordenador

CLT

R$ 12,75

44h

2.805,89

Elisabete Rodrigues do Espirito
Santo

Pedagoga

CLT

R$ 14,96

30h

2.244,71

Cleunice Pereira Magalhães

Ass. Social

CLT

R$ 16,90

30 hs

2535,00

Aux. Administrativo

CLT

RS 8,45

44h

1.859,40

Adriana Aparecida Pereira Dias
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Patrícia Gomes de -sa —

Cuidador

CLT

Bienda Moraes da silva Pereira

Cuidadora

CLT

Monaliza Roberta Oliveira da
Silva

Cuidadora

Bernadete da Penha Oliveira da
Silva

44h

1.291,25

R$ 5,87

44h

1.291,25

CLT

R$ 5,87

44h

1.291,25

CLT

R$ 5,87
44h

1.291,25

R$ 5,87

Cuidadora

Zilda Guimarães Domingos

Aux. De Serviços

CLT

R$ 5,36

44h

1.178,48

Andreia de Carvalho

Aux. De Serviços

CLT

R$ 5,36

44h

1178,48

Kati Leme da Silva

Aj. Cozinha

CLT

R$ 5,36

44hs

1.140,83

R$ 5,63

44h

1.239,60

R$ 14,00

20h

1.400,00

R$ 15,61

30h

2.342,00

Roseli de Assis Gomes
Cadete

CLT
Cozinheira

Nutricionista

CLT

Coordenadora do
núcleo de
cuidadores

CLT

Lucinelson Soares Cavalcante

Facilitador de
Música

Serviço de
Terceiros

R$25,00

4h

500,00

Vera Lúcia Luiz Reginaldo de Sá

Facilitadora de
Artesanato

Serviço de
Terceiros

R$ 16,66

6;30h

500,00

Marlene Aparecida Amorim

Motorista

CLT

R$5,76

24h

1800,00

Leandro Michel Tomazzini

Facilitador de
Música

Serviço de
Terceiros

R$25,00

4h

500,00

Educadora Física

Serviço de Terceiro

R$20,00

20h

1,500,00

CLT

R$22,00

Ariane de Souza Machado
Ana Flavia Davel Ferreira

Dayane Lilian Naves
Nadim Daoud El Tabcharani

Diretor Presidente

10hs

1.100,00

e) Abrangência territorial: A prioridade será a territorialização do serviço, podendo, entretanto
inserir idosos de outros territórios conforme avaliação técnica da equipe do CDI. Trata-se de
um trabalho de proteção social especial de média complexidade, referenciado ao CREAS.
Os encaminhamentos da rede ocorrerão intermediados pelo órgão gestor, Diretoria de
Proteção Social Especial, e serão encaminhados para verificação, estudo e avaliação social
da equipe técnica do serviço CDI. Os usuários também passarão por avaliação médica.
f) Atividades propostas (descrever as atividades, seu objetivo, usuários envolvidos e
resultados alcançados);
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
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Metodologia
Identificação dos usuários e suas demandas: A identificação e a inserção dos
usuários no serviço, segue a lista de "Demanda Reprimida" por ordem de datas
encaminhados pela SEMAS, CRAS e CREAS , os quais são lançados no IRSAS.
Daí, então, é que será possível planejar as atividades a serem desenvolvidas no Centro
Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury", conhecendo previamente o perfil dos usuários. a
sua diversidade de interesses e a identificação de suas demandas.
Plano de desenvolvimento individual: A equipe técnica deverá elaborar um plano de
desenvolvimento para cada idoso, promovendo sua autonomia através do acesso a
bens públicos e ao convívio comunitário. Deverá também ser observado e promovido o
acesso a direitos socioassistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
e outros serviços.
Famílias: O trabalho socioassistencial com a família deverá ser feito pela equipe técnica
do serviço, que tem contato muito próximo aos familiares e cuidadores, porém é um
trabalho que precisa ser intercomplementar com os CRAS e os CREAS de referência,
conforme território de residência do usuário.
Parcerias: O serviço desenvolvido no Centro Dia do Idoso deverá manter ampla
articulação com a rede socioassitencial do município, com o Sistema de Garantia de
Direitos e com outras políticas setoriais. Voluntariado: Deverá ser estimulada a
participação de voluntários em eventos comunitários e atividades socioculturais do
Centro Dia do Idoso, visando contribuir para a diversificação das atividades
desenvolvidas e para a compreensão sobre o envelhecimento populacional.
Acesso: O acesso ao Centro Dia do Idoso se dará por meio de procura espontânea do
próprio idoso ou de sua família na rede socioassistencial, Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), Sistema de Garantia de Direitos e ainda por demanda de outras
políticas públicas que atendam idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social.
Além disso, a equipe poderá realizar uma busca ativa em seu território de abrangência
para identificar potenciais usuários para este serviço. Pessoas idosas atendidas ou
acompanhadas nos serviços de Proteção Social Básica também poderão ser
encaminhadas ao serviço, indicando a necessidade de articulação entre a gestão das
duas proteções sociais.
Capacidade: Meta atendida 40 idosos.
Período de Funcionamento: O Centro Dia do Idoso deverá funcionar das 7h30 às
17h00, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). O espaço também poderá ser
utilizado nos fins de semana em atividades intergeracionais que envolvam os familiares
e a comunidade, a critério da equipe técnica e dos usuários. Também deverá ofertar
passeios culturais, esportivos e de lazer, de forma a dinamizar a rotina do serviço e
favorecer ao máximo as oportunidades de participação social nos diversos espaços
públicos.
Transporte: Deverá ser providenciado transporte adequado para os idosos que não
possam ir sozinhos ao equipamento e cujas famílias não tenham condições de
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antõnio de Almeida, AP 2110 - CEP 08775-420.
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transporta-los, mediante parecer técnico. Para tanto, o serviço poderá contar com
transporte próprio ou com previsão de locação no plano de aplicação.
Recursos Humanos: O quadro de profissionais do Centro Dia do Idoso deverá ser
composto por equipe técnica multidisciplinar - responsável pela organização e
planejamento do serviço - e equipe operacional - responsável pela manutenção e
funcionamento do equipamento. O conjunto de profissionais deverá fornecer
atendimento durante o período de 8 horas diárias, conforme quadro de recursos
humanos anexo. A equipe deverá participar de capacitação sistemática visando
assegurar a qualidade do serviço e o alcance de resultados e de reuniões semanais
para monitoramento, avaliação e supervisão técnica.
Alimentação: Os usuários do Centro Dia do Idoso terão acesso à alimentação, com
cardápio elaborado por nutricionista contratada para fazer o acompanhamento. Deverão
ser providenciadas as seguintes refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da
tarde reforçado.
Saúde: Os idosos receberão medicamentos apenas se receitados por profissional
competente e com receita médica. Tais medicamentos deverão ser providenciados
pelos familiares e ministrados pelo técnico de enfermagem no horário prescrito.
Atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos de rotina serão de
responsabilidade da família. Situações que requeiram atendimento médico emergenciai,
durante o tempo que o idoso esteja no CDI. deverão ser encaminhadas para unidades
públicas de Pronto Atendimento.
Registros: Na inserção deverá ser realizado um cadastro individual para cada usuário,
contendo dados pessoais como nome, endereço, número de documentos.
caracterização socioeconômica e composição familiar, registro de acesso a
aposentadoria, BPC.
Prontuários: Os prontuários devem ser organizados preferencialmente em meio
eietrônico (IRSAS), reunindo o cadastro individual, o registro dos encaminhamentos
realizados, das visitas domiciliares. do plano individual de acompanhamento, da
frequência ao serviço e demais relatórios da equipe técnica.
Lista de Presença: A frequência dos usuários ao Centro Dia do Idoso deverá ser
registrada em listas de presença. O controle da frequência constitui informação
importante para o acompanhamento do idoso e sua família, bem como para a avaliação
do serviço.
Registro de Atividades: Todas as atividades desenvolvidas no Centro Dia deverão ser
registradas para compor o relatório mensal.

Atividades Socioassistenciais
Acolhida: Recepção e atendimento inicial ao usuário e seus familiares com escuta
Qualificada das demandas e necessidades dos idosos e formação de vínculos com a
equipe. Neste contato inicial deverão ser informados os critérios de ingresso no serviço
e o horário de funcionamento. Também deverá ser feita a apresentação dos espaços do
equipamento e da equipe multiprofissional.
Entrevista Social: Realizada para obter informações sobre o idoso e seus familiares,
conhecer a dinâmica das suas relações. a identificação da necessidade de
acompanhamento e possíveis encaminhamentos.

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
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Visita Domiciliar: Realização de visitas domiciliares permitindo à equipe o
conhecimento da dinâmica familiar, bem como as características do cotidiano e as
condições em que vive, realizando um diagnóstico social.
Encaminhamentos: Os idosos atendidos no Centro Dia do Idoso e seus familiares
deverão ser orientados e encaminhados a outros serviços da rede socioassistencial e a
outras políticas setoriais, caso sejam identificadas tais demandas.
Desligamento: A permanência do usuário no serviço deverá ocorrer enquanto forem
observadas as condições que deram origem ao seu ingresso, bem como a sua
concordância. Em caso de intercorrência médica ou necessidade de interromper a
frequência diária, a família deverá comunicar o afastamento temporário à equipe técnica
a fim de garantir a vaga no serviço. Observada a superação da situação que deu origem
ao ingresso do usuário, ele deverá ser desligado e encaminhado a um serviço de
convivência da Proteção Social Básica. O aumento do grau de dependência do usuário
também poderá ocasionar o desligamento das atividades do Centro Dia do Idoso,
devendo ser providenciado seu encaminhamento aos cuidados da família ou a um
serviço de acolhimento institucional da Proteção Social Especial.
Atividades Socioeducativas
Reuniões com familiares: Deverão ser realizados encontros periódicos com a família
do usuário, preferencialmente mensais, tendo por objetivo incentivar o convívio, o
fortalecimento de laços de pertencimento, o compartilhamento das situações
vivenciadas, a troca de experiências, a construção de projetos pessoais e coletivos.
Nestes encontros poderão ser abordados temas específicos como a relação do cuidador
familiar e o idoso, também podem ser fornecidas orientações básicas sobre o cuidado
à pessoa idosa, a prevenção à violência e a garantia de direitos.
Eventos/atividades comunitárias: A equipe técnica deve organizar e incentivar a
participação dos usuários em atividades de caráter coletivo, visando ampliar sua
inclusão social, bem como para minimizar as várias formas de violência, preconceito e
estigmatização do idoso na família e na comunidade. Oportunidade também para
realizar atividades de caráter intergeracional envolvendo familiares e a própria
comunidade no Centro Dia do Idoso. Por exemplo: Confraternizações (aniversários, dia
do idoso, datas comemorativas); Apresentações artísticas (coreografias, jogral, corai,
peças teatrais); Exposições (trabalhos produzidos pelos idosos nas oficinas);
Campanhas educativas e preventivas (vacinação, prevenção de quedas); Passeios
(parques, museus, centros culturais e locais históricos); Festas temáticas (conforme
calendário brasileiro e/ou regional); Excursões (parques, pontos turísticos do município
e região); Jogos Regionais do Idoso - JORI (participação); Salão de Beleza (corte de
cabelo, manicure); Biblioteca, vídeos, etc.
Palestras: Apresentações sobre temas específicos, de interesse dos idosos, seguida
de troca de ideias no grupo.
Oficinas/Encontros: previamente organizados, com objetivos de curto prazo, sob a
condução de oficineiros. Caracteriza-se como atividade que possibilite a construção de
novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades. Por exemplo: Oficinas
de produção artística e literária; Oficinas de memória; Artesanato; Marcenaria;
Fotografia; Artes plásticas (desenho, pintura, escultura, modelagem); Idiomas; Culinária;
Música; Alfabetização (auxílio à leitura, escrita e interpretação de textos)
Atividades Físicas: Realizadas sob acompanhamento e supervisão de profissional
habilitado, conforme a capacidade funcional do idoso em seu processo singular de
envelhecimento. Tais como: Terapia Ocupacional; Fisioterapia; Caminhadas:
Relaxamento; Ginástica; Liang Gong; Tai chi chuan, etc.
Unidade Centro Dia do idoso "Maria dos Anjos Cury"
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Atividades -5-ócioculturais: Planejadas e desenvolvidas pela equipe multidisciplinar
também realizadas em parceria com voluntários. Devem estimular a criatividade e
oportunizar a valorização do percurso de vida do idoso. Podem ter caráter lúdico ou
artístico, com ênfase na comunicação e participação coletiva.
g) Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e
monitoramento:
Os usuários prosseguirão participando da construção desse serviço, haja vista que todas as
ações estão pautadas nas demandas apresentadas por eles. A avaliação das atividades é
continua e envolverá a participação da equipe, idosos, diretoria e famílias, visando promover
as adequações necessárias.
A participação da entidade em espaços democráticos como os conselhos deve ser
transmitida através das reuniões. Nessas reuniões os usuários são incentivados a fazerem
uso do seu direito a voz e voto, com exercícios de apresentação de propostas legítimas da
comunidade. São também incentivados a participar dos espaços democraticos que o
município oferece, objetivando-se a formação de lideranças representativas, para que se
articulem em busca de recursos que proporcionem a melhoria da qualidade de vida no
território. Portanto, em todos os momentos no decorrer da prática profissional os usuários
serão incentivados a lutarem pelos seus interesses e direitos de cidadania.
h) Formas de avaliação do serviço (relacionar indicadores de resultado alcançado e
formas de verificação. Ex.: indicador: participação de 75% nas atividades
propostas — forma de verificação: lista de presença):
;mpacto social esperado:
O monitoramento e avaliação devem ocorrer diariamente em busca de revelar as
repercussões do projeto e verificar se está se tratando de uma experiência positiva para
os idosos e famílias/cuidadores e se o ser-viço contribui para reforçar suas capacidades
para lidar melhor o envelhecimento e conquistar mais autonomia e bem-estar.
Através da avaliação, as ações deverão ser reforçadas quando estiverem funcionando
bem ou reformuladas quando não demonstrarem resultados.
Indicadores de resultados
Acessos aos direitos socioassistenciais e setoriais

Formas de mensura ao

Encaminhamentos com contra referência.
Acompanhamento dos idosos, depoimentos das
famílias/cuidadores sobre os atendimentos que vêm
obtendo e res eito aos seus direitos.
Redução e prevenção de situações de isolamento
1) Análise inicial das situações. verificando-se
social e de institucionalização
ocorrências, atitudes ou intenções:
- Que as familias/cuidadores tinham em relação a
buscar acolhimento institucional.
- De idosos socialmente isolados, ou com limitações de
contatos com familia, amigos, organizações.
- Insatisfação do idoso com a frequência e a proximidade de
seus contatos sociais em relação às relações que ela
realmente gostaria de ter.
2) Acompanhamento técnico das situações, escuta às
demandas do idoso e observação dos resultados das
intervenções.
3) Registro da evolução da situação de cada idoso
atendido e da sua familia/cuidador.
4)Estudos semanais de casos pela equipe
interdisciplinar.
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Diminui~ sobrecarga dos cuidadores advinda
da prestação continuada de cuidados a pessoas
com dependência;

Melhoria da condição de sociabilidade de idosos

Fortalecimento da convivência familiar e
comunitária

Desenvolvimento de autonomias

Autopercepção positiva e satisfação de viver

1)Análise inicial por meio de conversas e depoimentos
dos familiares/cuidadores, levantando-se relatos de
estresse ou sobrecarga.
2)Acompanhamento das situações familiares após a
inserção do idoso no equipamento.
3) Observação e anotações sobre a evolução do quadro
e seus resultados na convivência familiar do idoso.
1)Observação inicial do comportamento do idoso e
análise da sua capacidade de relacionamento e
integração social, como também dos seus interesses em
participar das atividades propostas.
2) Acompanhamento comportamental do idoso
verificando a evolução da sua capacidade e interesse
integrativo e participativo, no decorrer das intervenções
realizadas.
3) Anotações das ocorrências, permitindo a verificação O
da evolução do quadro.
4) Mensuração semanal por meio de lista de presença
nas atividades.
5)Estudos de caso em equipe interdisciplinar,
semanalmente.
1)Diagnóstico social inicial: Coleta de dados sobre as
relações familiares por meio de conversas,
depoimentos, visitas. Escuta qualificada ao idoso
levantando suas impressões sobre a convivência
familiar. Observação diária no acolhimento quanto às
atitudes da família/cuidador, apresentação e
comportamento do idoso.
2) Acompanhamento continuo, escuta às demandas do
idoso e observação da evolução do quadro individual e
família/cuidador, bem como social, durante e após os
atendimentos realizados.
3)Anotações das ocorrências durante todo o processo,
permitindo verificação da evolução.
4)Estudos semanais de casos envolvendo a equipe
interdisciplinar.
1)Análise inicial verificando o grau de dependência do
idoso em suas atividades diárias de autocuidado.
O
2) Acompanhamento integral e continuo do idoso
verificando a evolução da sua capacidade por meio de
indicadores que sinalizem a evolução do nível
dependência no decorrer das intervenções realizadas.
3) Anotações das ocorrências, permitindo a verificação
da evolução do quadro.
4) Mensuração semanal por meio de lista de presença
nas atividades.
5)Estudos de caso em equipe interdisciplinar,
semanalmente.
1)Verifica-se por meio de comparação temporal, desde o
momento em que o idoso iniciou sua participação no
serviço, escuta qualificada aos seus pensamentos,
sentimentos, observação sobre o autocuidado,
autoestima, interações.
2)Ao longo das atividades e intervenções ir observando,
escutando, analisando as suas maneiras de pensar e
sentir. Verificando se houve evolução no grau de
felicidade, satisfação consigo mesmo, otimismo, melhoria
na qualidade do sono e repouso, cuidados com
alimentação adequada, desejos de exercitar-se, praticar
_ lazer, cuidar da saúde. Maior integração e alegria no
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Fone: 11 4790-1174
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Desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e formação cidadã

Impacto na família e comunidade: Fortalecimento
do respeito à pessoa idosa, da solidariedade e
respeito às suas condições.

aspecto relacional com família, amigos, comunidade.
Como o idoso está sendo contemplado na conquista do
seu bem estar.
3) Anotações da evolução: todos os profissionais devem
estar atentos e anotar
4)Trocas e estudos entre os profissionais da equi e
1)Verifica-se por meio de comparação temporal. desde o
momento em que o idoso iniciou sua participação no
serviço, escuta qualificada aos seus pensamentos, às
suas interações.
2)Ao longo das atividades e intervenções ir observando,
escutando. analisando as suas maneiras de demonstrar
talentos. Interesses por noticias, atualidades, sociedade.
Verifica-se a evolução na participação nas atividades,
autoreconhecimento dos seus talentos. Desejo de ler.
assistir noticias, entender o mundo, consciência de
direitos e deveres sociais.
3) Anotações da evolução: todos os profissionais devem
estar atentos e anotar.
4)Trocas e estudos entre os profissionais da e ul e
1)Identificar inicialmente como é a visão da
família/cuidador quanto ao envelhecimento e quanto aos
direitos dos idosos.
2) Escutar demandas e observar a evolução das formas
de pensar dos familiares e comunidade, no decorrer das
atividades direcionadas a eles.
3) Elaborar relatórios das reuniões com familiares e
comunidades.
4)Discutir em equipe interdisciplinar.

i)

Outras informações relevantes (como: articulações efetivadas, eventos
realizados, entre outras que a Entidade considere relevantes):
As ações de articulação sempre serão de grande importância, como forma de ampliar ao
máximo a participação social dos usuários e maximizar os recursos do serviço.
O acesso à cultura e ao lazer será proporcionado, visando ampliação do usufruto de espaços
até então desconhecidos pelos indivíduos da comunidade e, principalmente, o resgate da
alegria, da autoestima e da autonomia.
j)

Considerações finais:

Todas as ações planejadas para 2019 tiveram como foco o acesso dos cidadãos aos seus
direitos socioassistenciais, através da segurança de:
Acolhida
Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios
soctoassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos
sociais, civis e políticos;
Ter acesso à ambiência acolhedora;
Ter assegurada sua privacidade.
Convivência Familiar e Comunitária
Vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vinculos
familiares e comunitários;
Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades
sociais;
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida António de Almeida, Ar 2110 - CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 114790-1174
cdimadreesperanca(eDgmaii.corn
CNPJ: 12.663.512)0004-6
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Ter acesso a serviços de qualidade, conforme demandas e necessidades.
Desenvolvimento da Autonomia
Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em
princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social;
Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de
espaços de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais,
organizações comunitárias e outros espaços de organização social;
Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos,
desenvolvimento da autoestima, da alegria, do lazer, da autonomia e sustentabilidade;
Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação
do universo informacional e cultural;
Ter acesso à documentação civil;
Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania;
Ter acesso a informações e encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a
programas de associativismo e cooperativismo.
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
Mogi das Cruzes, 31 de janeiro de 2020.

/1 (
Nadim Daoud
Presidente
I
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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
ANO: 2020
1.

IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTORA

1- IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTORA
NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS
ENDEREÇO: Estrada do Pium, n2 37
BAIRRO: Jardim Piatã II
CIDADE: MOGI DAS CRUZES
CEP: 08774-320
TELEFONE: (11) 2876-2369
E-MAIL: ameiesus2010@gmail.com
RESPONSÁVEL LEGAL: Nadim Daoud El Tabcharani
Finalidade Estatutária (que constam no Estatuto Social da Entidade):
A Associação Madre Esperança de Jesus, designada pela sigla AMEJESUS, é uma associação
jurídica, educacional, cultural, esportiva, beneficente e social de direito privado. Não tem
fins econômicos, nem visa distribuição de lucros ou dividendos a seus associados. Seu
objetivo é oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral das pessoas e famílias,
através de atividades sociais, assistenciais, esportivas, culturais, educacionais, de acordo
com a legislação pertinente. Especificamente: Oferecer assistência social, psicológica e
jurídica a famílias em situação de vulnerabilidade. Proteger os idosos, crianças e
adolescentes que estão em dificuldade. Promover reuniões, palestras, cursos
profissionalizantes, atividades esportivas, culturais e atividades de valorização dos talentos
e da autoestima. Orientar para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e valores universais Enfim, a
associação deve usar de todos os meios para propagar o Amor do Pai Misericordioso entre
os povos, como foi anunciado por Madre Esperança de Jesus "Tudo por Amor”,
inscrição COMAS: Ne 14 E ( X ) Entidade ( ) Serviços
Z.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO

2.2.
NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas —
Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
23.
NÍVEL DE PROTEÇÃO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2.4.
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
2.5.
AV ANTONIO DE ALMEIDA, 2110, JD MARICÁ — CEP: 08775-420
2.6.
OBJETIVOS DA ENTIDADE:
Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos.
Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária.
Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos com
idosos.
Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados
básicos necessários ao idoso.
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. IV* 2110 - CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesperancaCdArnall.com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos.
Desenvolver ações especializadas para a superação das situações que ameaçam ou
violam direitos.
Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso.
Resgatar na pessoa idosa a alegria de viver visando o incentivo à autonomia.
OBJETO DA AÇÃO:
2.7.
Público-alvo: Idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em
situação de vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas
ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais como:
alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração
cognitiva controlada (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA *).
•

Segundo a ANVISA, estão estabelecidos três graus de dependência para os
idosos, a saber: a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que
requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda; b) Grau de Dependência II idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária
tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo
ou com alteração cognitiva controlada; e c) Grau de Dependência III - idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado
para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

RECURSO:
2.8.
( X ) Municipal Valor: R$ 482.239,92 / ano R$ 60.279,99 /mês Meta conveniada: 40
Valor: R$
/mês
Meta conveniada:
( ) Estadual
/mês
Meta conveniada:
Valor R$
( ) Federal
a) Capacidade de atendimento (considerar espaço físico x RH): 40
b) Proposta de atendimento (considerar média mês e total ano): 40/mês — 480/ano
c) Recursos financeiros a serem utilizados (considerar a planilha detalhada abaixo):
d) Recursos Humanos —
e)

NOME
FUNCIONÁRIO

DO

Kamilla Valverde Araujo

FUNÇÃO

Coordenador

VALOR
HORA
DE TRABA
REGIME
CONTRATAÇÃO LHADA

CLT

R$

18,05

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida António de Almeida, N° 2110 - CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesoeranca(a)Qmall•com
CNPJ: 12.663.512/0004-6

CARG
A
HORÁ
RIA
SEMA
NAL

SEMAS
(R$)

40hs

3.611,52
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Elisabete Rodrigues
Espirito Santo

•

do

Pedagoga

CLT

R$
15,55

30 hs

2.332,70

Angélica
Patrícia
Aparecida da Silva

Ass. Social

CLT

R$
15,83

30 hs

2.357.22

Adriana Aparecida Pereira
Dias

Aux.
Administrativo

CLT

R$ 9,66

44hs

1.932,29

Patrícia Gomes de Sá

Cuidador

CLT

R$ 6,70

44hs

1.341,87

Brenda Moraes da Silva
Pereira

Cuidador

CLT

R$ 6,70

44hs

1.341,87

Monaliza Roberta Oliveira
da Silva

Cuidador

CLT

R$ 6,70

44hs

1.341,87

R$ 6,70

44hs

1.341,87

Aux. De Serviços CLT
gerais

R$6,12

44hs

1.224,68

Aj. Cozinha

R$ 6,12

44hs

1.224,68

R$ 6,44

44hs

1.288,19

R$
14,41

20hs

1.441,02

Coordenadora
CLT
do núcleo de
cuidadores

R$
14,49

30hs

2.395,40

Claudiney Jose da Silva

Motorista

CLT

R$9,30

16hs

744,00

Dayane Lilian Naves

Educadora Física

Serviços
terceiros

5h

630,00

Bernadete
da
Oliveira da Silva

Penha

Waldelice Aparecida
Silva Souza

da

Kati Leme da Silva

•

Aux. De Serviços

CLT

CLT

Roseli de Assis Gomes
Cozinheiro (a)
Cadete

CLT

Ariane de Souza

CLT

Nutricionista

Ana Flavia Davel Ferreira

Nadim
Daoud
Tabcharani

El Diretor
Administrativo
Financeiro

Elenilda Lima Nascimento

de R$25,2
O

CLT

R$22,0
O

10hs

1100,00

Auxiliar
de CLT
serviços gerais

R$ 6,12

40

1.224,68

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida, AI° 2110- CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
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f)

Abrangência territorial: A prioridade será a territorialização do serviço, podendo, entretanto
inserir idosos de outros territórios conforme avaliação técnica da equipe do CDI. Trata-se de
um trabalho de proteção social especial de média complexidade, referenciado ao CREAS. Os
encaminhamentos da rede ocorrerão intermediados pelo órgão gestor, Diretoria de
Proteção Social Especial, e serão encaminhados para verificação, estudo e avaliação social
da equipe técnica do serviço CDI. Os usuários também passarão por avaliação médica.
g) Atividades propostas (descrever as atividades, seu objetivo, usuários envolvidos e resultados
alcançados);
Metodologia
Identificação dos usuários e suas demandas: A identificação e a inserção dos usuários
no serviço, segue a lista de "Demanda Reprimida" por ordem de datas encaminhados
pela SEMAS, CRAS e CREAS, os quais são lançados no IRSAS.
Daí, então, é que será possível planejar as atividades a serem desenvolvidas no Centro
Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury", conhecendo previamente o perfil dos usuários, a
sua diversidade de interesses e a identificação de suas demandas.
Plano de desenvolvimento individual: A equipe técnica deverá elaborar um plano de
desenvolvimento para cada idoso, promovendo sua autonomia através do acesso a bens
públicos e ao convívio comunitário. Deverá também ser observado e promovido o
acesso a direitos socioassistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e
outros serviços.
Famílias: O trabalho socioassistencial com a família deverá ser feito pela equipe técnica
do serviço, que tem contato muito próximo aos familiares e cuidadores, porém é um
trabalho que precisa ser intercomplementar com os CRAS e os CREAS de referência,
conforme território de residência do usuário.
Parcerias: O serviço desenvolvido no Centro Dia do Idoso deverá manter ampla
articulação com a rede socioassitencial do município, com o Sistema de Garantia de
Direitos e com outras políticas setoriais. Voluntariado: Deverá ser estimulada a
participação de voluntários em eventos comunitários e atividades socioculturais do
Centro Dia do Idoso, visando contribuir para a diversificação das atividades
desenvolvidas e para a compreensão sobre o envelhecimento populacional.
Acesso: O acesso ao Centro Dia do Idoso se dará por meio de de encaminhamento a
rede socioassistencial, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e ao Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Sistema de Garantia de Direitos
e ainda por demanda de outras políticas públicas que atendam idosos em situação de
vulnerabilidade ou risco social. Além disso, a equipe poderá realizar uma busca ativa em
seu território de abrangência para identificar potenciais usuários para este serviço.
Pessoas idosas atendidas ou acompanhadas nos serviços de Proteção Social Básica
também poderão ser encaminhadas ao serviço, indicando a necessidade de articulação
entre a gestão das duas proteções sociais.
Capacidade: Meta atendida 40 idosos.
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. AI 2110 - CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesperanca qmail com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Período de Funcionamento: O Centro Dia do Idoso deverá funcionar das 7h00 às 17h00,
de segunda a sexta-feira (exceto feriados). O espaço também poderá ser utilizado nos
fins de semana em atividades intergeracionais que envolvam os familiares e a
comunidade, a critério da equipe técnica e dos usuários. Também devera ofertar
passeios culturais, esportivos e de lazer, de forma a dinamizar a rotina do serviço e
favorecer ao máximo as oportunidades de participação social nos diversos espaços
públicos.
Transporte: Deverá ser providenciado transporte adequado para os idosos que não
possam ir sozinhos ao equipamento e cujas famílias não tenham condições de
transportá-los, mediante parecer técnico. Para tanto, o serviço poderá contar com
transporte próprio ou com previsão de locação no plano de aplicação.
Recursos Humanos: O quadro de profissionais do Centro Dia do Idoso deverá ser
composto por equipe técnica multidisciplinar - responsável pela organização e
planejamento do serviço - e equipe operacional - responsável pela manutenção e
funcionamento do equipamento. O conjunto de profissionais deverá fornecer
atendimento durante o período de 8 horas diárias, conforme quadro de recursos
humanos anexo. A equipe deverá participar de capacitação sistemática visando
assegurar a qualidade do serviço e o alcance de resultados e de reuniões semanais para
monitoramento, avaliação e supervisão técnica.
Alimentação: Os usuários do Centro Dia do Idoso terão acesso à alimentação, com
cardápio elaborado por nutricionista contratada para fazer o acompanhamento.
Deverão ser providenciadas as seguintes refeições: café da manhã, lanche, almoço,
lanche da tarde reforçado.
Saúde: Os idosos receberão medicamentos apenas se receitados por profissional
competente e com receita médica. Tais medicamentos deverão ser providenciados
pelos familiares e ministrados pelo técnico de enfermagem no horário prescrito.
Atendimentos médicos, psicológicos e odontológicos de rotina serão de
responsabilidade da família. Situações que requeiram atendimento médico
emergencial, durante o tempo que o idoso esteja no CDI, deverão ser encaminhadas
para unidades públicas de Pronto Atendimento.
Registros: Na inserção deverá ser realizado um cadastro individual para cada usuário,
contendo dados pessoais como nome, endereço, número de documentos,
caracterização socioeconômica e composição familiar, registro de acesso a
aposentadoria, BPC.
Prontuários: Os prontuários devem ser organizados preferencialmente em meio
eletrônico (IRSAS), reunindo o cadastro individual, o registro dos encaminhamentos
realizados, das visitas domiciliares, do plano individual de acompanhamento, da
frequência ao serviço e demais relatórios da equipe técnica.
Lista de Presença: A frequência dos usuários ao Centro Dia do Idoso deverá ser

registrada em listas de presença. O controle da frequência constitui informação
importante para o acompanhamento do idoso e sua família, bem como para a avaliação
do serviço.
Unidade Centro Dia do idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida, Ar 2110 - CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdirnadreesperanca(c-tqmail.com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Registro de Atividades: Todas as atividades desenvolvidas no Centro Dia deverão ser
registradas para compor o relatório mensal.
Atividades Socioassistenciais
Acolhida: Recepção e atendimento inicial ao usuário e seus familiares com escuta
qualificada das demandas e necessidades dos idosos e formação de vínculos com a
equipe. Neste contato inicial deverão ser informados os critérios de ingresso no serviço
e o horário de funcionamento. Também deverá ser feita a apresentação dos espaços do
equipamento e da equipe multiprofissional.
Entrevista Social: Realizada para obter informações sobre o idoso e seus familiares,
conhecer a dinâmica das suas relações, a identificação da necessidade de
acompanhamento e possíveis encaminhamentos.
Visita Domiciliar: Realização de visitas domiciliares permitindo à equipe o conhecimento
da dinâmica familiar, bem como as características do cotidiano e as condições em que
vive, realizando um diagnóstico social.
Encaminhamentos: Os idosos atendidos no Centro Dia do Idoso e seus familiares
deverão ser orientados e encaminhados a outros serviços da rede socioassistencial e a
outras políticas setoriais, caso sejam identificadas tais demandas.
Desligamento: A permanência do usuário no serviço deverá ocorrer enquanto forem
observadas as condições que deram origem ao seu ingresso, bem como a sua
concordância. Em caso de intercorrência médica ou necessidade de interromper a
frequência diária, a família deverá comunicar o afastamento temporário à equipe
técnica a fim de garantir a vaga no serviço. Observada a superação da situação que deu
origem ao ingresso do usuário, ele deverá ser desligado e encaminhado a um serviço de
convivência da Proteção Social Básica. O aumento do grau de dependência do usuário
também poderá ocasionar o desligamento das atividades do Centro Dia do Idoso,
devendo ser providenciado seu encaminhamento aos cuidados da família ou a um
serviço de acolhimento institucional da Proteção Social Especial.
Atividades Socioeducativas
Reuniões com familiares: Deverão ser realizados encontros periódicos com a família do
usuário, preferencialmente mensais, tendo por objetivo incentivar o convívio, o
fortalecimento de laços de pertencimento, o compartilhamento das situações
vivenciadas, a troca de experiências, a construção de projetos pessoais e coletivos
Nestes encontros poderão ser abordados temas específicos como a relação do cuidador
familiar e o idoso, também podem ser fornecidas orientações básicas sobre o cuidado à
pessoa idosa, a prevenção à violência e a garantia de direitos.
Eventos/atividades comunitárias: A equipe técnica deve organizar e incentivar a
participação dos usuários em atividades de caráter coletivo, visando ampliar sua
inclusão social, bem como para minimizar as várias formas de violência, preconceito e
estigmatização do idoso na família e na comunidade. Oportunidade também para
realizar atividades de caráter intergeracional envolvendo familiares e a própria
comunidade no Centro Dia do Idoso. Por exemplo: Confraternizações (aniversários, dia
do idoso, datas comemorativas); Apresentações artísticas (coreografias, jogral, coral,
peças teatrais); Exposições (trabalhos produzidos pelos idosos nas oficinas); Campanhas
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida António de Almeida. N° 2110 - CEP 08775-420,
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educativas e preventivas (vacinação, prevenção de quedas); Passeios (parques, museus,
centros culturais e locais históricos); Festas temáticas (conforme calendário brasileiro
e/ou regional); Excursões (parques, pontos turísticos do município e região); Jogos
Regionais do Idoso - JORI (participação); Salão de Beleza (corte de cabelo, manicure);
Biblioteca, vídeos, etc.
Palestras: Apresentações sobre temas específicos, de interesse dos idosos, seguida de
troca de ideias no grupo.
Oficinas/Encontros: previamente organizados, com objetivos de curto prazo, sob a
condução de oficineiros. Caracteriza-se como atividade que possibilite a construção de
novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades. Por exemplo: Oficinas
de produção artística e literária; Oficinas de memória; Artesanato; Marcenaria,
Fotografia; Artes plásticas (desenho, pintura, escultura, modelagem); Idiomas; Culinária;
Música; Alfabetização (auxílio à leitura, escrita e interpretação de textos)
Atividades Físicas: Realizadas sob acompanhamento e supervisão de profissional
habilitado, conforme a capacidade funcional do idoso em seu processo singular de
envelhecimento. Tais como: Terapia Ocupacional; Fisioterapia; Caminhadas;
Relaxamento; Ginástica; Liang Gong; Tai chi chuan, etc.
Atividades Socioculturais: Planejadas e desenvolvidas pela equipe multidisciplinar
também realizadas em parceria com voluntários. Devem estimular a criatividade e
oportunizar a valorização do percurso de vida do idoso. Podem ter caráter lúdico ou
artístico, com ênfase na comunicação e participação coletiva.
h) Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e
monitora mento:
Os usuários prosseguirão participando da construção desse serviço, haja vista que todas as
ações estão pautadas nas demandas apresentadas por eles. A avaliação das atividades é
continua e envolverá a participação da equipe, idosos, diretoria e famílias, visando promover
as adequações necessárias.
A participação da entidade em espaços democráticos como os conselhos deve ser
transmitida através das reuniões. Nessas reuniões os usuários são incentivados a fazerem
uso do seu direito a voz e voto, com exercícios de apresentação de propostas legítimas da
comunidade. São também incentivados a participar dos espaços democráticos que o
município oferece, objetivando-se a formação de lideranças representativas, para que se
articulem em busca de recursos que proporcionem a melhoria da qualidade de vida no
território. Portanto, em todos os momentos no decorrer da prática profissional os usuários
serão incentivados a lutarem pelos seus interesses e direitos de cidadania.
i)

Formas de avaliação do serviço (relacionar indicadores de resultado alcançado e
formas de verificação. Ex.: indicador: participação de 75% nas atividades
propostas — forma de verificação: lista de presença):
Impacto social esperado:
O rnonitoramento e avaliação devem ocorrer diariamente em busca de revelar as
repercussões do projeto e verificar se está se tratando de uma experiência positiva para
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida, N° 2110- CEP 08775-420,
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os idosos e famílias/cuidadores e se o serviço contribui para reforçar suas capacidades
para lidar melhor o envelhecimento e conquistar mais autonomia e bem-estar.
Através da avaliação, as ações deverão ser reforçadas quando estiverem funcionando
bem ou reformuladas quando não demonstrarem resultados.
Indicadores de resultados
Formas de mensuração
Acessos aos direitos socioassistenciais e setoriais Encaminhamentos com contra referência.
Acompanhamento
dos
idosos,
depoimentos das famílias/cuidadores
sobre os atendimentos que vêm obtendo e
respeito aos seus direitos.
Redução e prevenção de situações de isolamento 1) Análise inicial das situações, verificandose ocorrências, atitudes ou intenções:
social e de institucionalização
- Que as famílias/cuidadores tinham em
relação a buscar acolhimento institucional.
- De idosos socialmente isolados, ou com
limitações de contatos com família,
amigos, organizações.
- Insatisfação do idoso com a frequência e a
proximidade de seus contatos sociais em
relação às relações que ela realmente
gostaria de ter.
2)
Acompanhamento
técnico
das
situações, escuta às demandas do idoso e
observação
dos
resultados
das
intervenções.
3) Registro da evolução da situação dei
cada idoso atendido e da sua
família/cuidador.
4)Estudos semanais de casos pela equipe
interdisciplinar.
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores 1)Análise inicial por meio de conversas e
advinda da prestação continuada de cuidados a depoimentos dos familiares/cuidadores,
levantando-se relatos de estresse ou
pessoas com dependência;
sobrecarga.
2)Acom panhamento
das
situações
familiares após a inserção do idoso no
equipamento.
3) Observação e anotações sobre a
evolução do quadro e seus resultados na
convivência familiar do idoso.
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1)Observação inicial do comportamento
Melhoria da condição de sociabilidade de idosos do idoso e análise da sua capacidade de
relacionamento e integração social, como
também dos seus interesses em participar
das atividades propostas.
2) Acompanhamento comportamental do
idoso verificando a evolução da sua
capacidade e interesse integrativo e
participativo, no decorrer das intervenções
realizadas.
3) Anotações das ocorrências, permitindo
a verificação da evolução do quadro.
4) Mensuração semanal por meio de lista
de presença nas atividades.
equipe
5)Estudos
de
caso
em
interdisciplinar, semanalmente.
Fortalecimento da convivência familiar e 1)Diagnóstico social inicial: Coleta de
comunitária
dados sobre as relações familiares por
meio de conversas, depoimentos, visitas.
Escuta qualificada ao idoso levantando
suas impressões sobre a convivência
familiar. Observação diária no acolhimento
quanto às atitudes da família/cuidador,
apresentação e comportamento do idoso.
2) Acompanhamento contínuo, escuta às
demandas do idoso e observação da
evolução do quadro individual e
família/cuidador, bem como social,
durante e após os atendimentos
realizados.
3)Anotações das ocorrências durante todo
o processo, permitindo verificação da
evolução.
4)Estudos semanais de casos envolvendo a
equipe interdisciplinar.
Desenvolvimento de autonomias
1)Análise inicial verificando o grau de
dependência do idoso em suas atividades
diárias de autocuidado.
2) Acompanhamento integral e contínuo
do idoso verificando a evolução da sua
capacidade por meio de indicadores que

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. N 2110- CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesperancaacimaii•com
CNPJ: 12.663.512/0004-6

O POP A/kg°

ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS-AMEJESUS.
7>
(i

....
9,, _ .

.
it,

ESTRADA DE PIUM, N2 37,1D. PIATA- II — Fone: (11) 4721-4437
CEP 08774-320, MOGI DAS CRUZES, SP
""imme
N.R..........

..„...t'.
°
4f4DRE ESP'...

rs. u37

contatomadreesperancadejesus.orq.br
CNPJ: 12.663.512/0001-17

sinalizem a evolução do nível dependência
no decorrer das intervenções realizadas.
3) Anotações das ocorrências, permitindo
a verificação da evolução do quadro.
4) Mensuração semanal por meio de lista
de presença nas atividades.
de
caso
em
equipe
5)Estudos
interdisciplinar, semanalmente.
1)Verifica-se por meio de comparação
Autopercepção positiva e satisfação de viver
temporal, desde o momento em que o
idoso iniciou sua participação no serviço,
escuta qualificada aos seus pensamentos,
observação
sobre
o
sentimentos,
autocuidado, autoestima, interações.
2)Ao longo das atividades e intervenções ir
observando, escutando, analisando as suas
maneiras de pensar e sentir. Verificando se
houve evolução no grau de felicidade,
satisfação consigo mesmo, otimismo,
melhoria na qualidade do sono e repouso,
cuidados com alimentação adequada,
desejos de exercitar-se, praticar lazer,
cuidar da saúde. Maior integração e alegria
no aspecto relacional com família, amigos,
comunidade. Como o idoso está sendo
contemplado na conquista do seu bem
estar.
3) Anotações da evolução: todos os
profissionais devem estar atentos e
anotar.
4)Trocas e estudos entre os profissionais
da equipe.
de
potencialidades, 1)Verifica-se por meio de comparação
Desenvolvimento
temporal, desde o momento em que o
formação
cidadã
talentos
e
habilidades,
idoso iniciou sua participação no serviço,
escuta qualificada aos seus pensamentos,
às suas interações.
2)Ao longo das atividades e intervenções ir
observando, escutando, analisando as suas
maneiras
demonstrar
de
talentos.
Interesses por notícias, atualidades,
sociedade. Verifica-se a evolução na
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
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atividades,
participação
nas
autoreconhecimento dos seus talentos.
Desejo de ler, assistir notícias, entender o
mundo, consciência de direitos e deveres
sociais.
3) Anotações da evolução: todos os
profissionais devem estar atentos e
anotar.
4)Trocas e estudos entre os profissionais
da equipe.
Impacto
na
família
e
comunidade: 1)Identificar inicialmente como é a visão
Fortalecimento do respeito à pessoa idosa, da da
família/cuidador
quanto
ao
solidariedade e respeito às suas condições.
envelhecimento e quanto aos direitos dos
idosos.
2) Escutar demandas e observar a evolução
das formas de pensar dos familiares e
comunidade, no decorrer das atividades
direcionadas a eles.
3) Elaborar relatórios das reuniões com
familiares e comunidades.
4)Discutir em equipe interdisciplinar.
j) Outras informações relevantes (como: articulações efetivadas, eventos
realizados, entre outras que a Entidade considere relevantes):
As ações de articulação sempre serão de grande importância, como forma de ampliar ao
máximo a participação social dos usuários e maximizar os recursos do serviço.
O acesso à cultura e ao lazer será proporcionado, visando ampliação do usufruto de espaços
até então desconhecidos pelos indivíduos da comunidade e, principalmente, o resgate da
alegria, da autoestima e da autonomia.
k) Considerações finais:
Todas as ações planejadas para 2020 têm como foco o acesso dos cidadãos aos seus direitos
socioassistenciais, através da segurança de:
Acolhida
Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos
sociais, civis e políticos;
Ter acesso à ambiência acolhedora;
Ter assegurada sua privacidade.
Convivência Familiar e Comunitária
Vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;
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Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades
sociais;
Ter acesso a serviços de qualidade, conforme demandas e necessidades.
Desenvolvimento da Autonomia
Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em
princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social;
Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de
espaços de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais,
organizações comunitárias e outros espaços de organização social;
Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos,
desenvolvimento da autoestima, da alegria, do lazer, da autonomia e sustentabilidade;
Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação
do universo informacional e cultural;
Ter acesso à documentação civil;
Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania;
Ter acesso a informações e encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a programas
de associativismo e cooperativismo.
Medidas adotadas pelo Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury" em razão da
Pandemia pelo Coronavírus.
O Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury" adotou algumas ações elencadas no Ofício
N221 enviado em 20 de março de 2020 enviado a SEMAS.
Ressaltamos que a partir do dia 01 de Abril atenderemos de segunda a sexta das 08h ás
17h. Toda Equipe trabalhará além do teletrabalho, presencialmente em escala de
revezamento, conforme critério que não exponha os funcionários a aglomerações no
CDI e Transporte Público mantendo as recomendações de contenção da propagação do
COVID19. Cumpre destacar que não participará do revezamento no CDI, funcionários do
grupo de risco e facilitadores que serão dispensados por tempo indeterminado até
retorno das atividades com os idosos.
Planejamento Técnico de Ações - Período de pandemia do e Estado de
1Calamidade Pública. Sistematização das informações respondidas no formulário da
SEMAS.
Quadro de RH
2Nome do Funcionário

Função
Medidas adotadas

Kamilla Valverde Araújo

Atendimento a distância, Coordenar o
planejamento e a organização do Serviço em
esquema de teletrabalho e presencial.
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Coordenadora

Organizar o relatório mensal de gestão de
informações sobre o Serviço.
Manter as famílias informadas através de
grupos de WhatsApp.
Atualização e curso livre sobre a pandemia do
COVID-19 e serviços do CDI.
Caso necessário, atendimento presencial.
Presencial conforme escala de revezamento a
partir de 01/04/2020.
Capacitações através Live's em canais do
YouTube ou em endereços/sites que tratam
sobre a temática idosos ou política nacional de
socialAcompanhamento
das
assistência
reformas e manutenções do CMI. Realizar
reuniões semanais de equipe.Execução de
suas atribuições.
Teletrabalho, confecção de relatórios.
Confecção de Vídeo aulas socioeducativas
encaminhadas aos familiares para execução
com os idosos, e atividades de estimulação
cognitiva de acordo com a limitação de cada
idoso.Atualização e curso livre sobre a
pandemia do COVID-19.

Elisabete Rodrigues do
Pedagoga
Espirito Santo

Alimentação do Sistema IRSAS após contato
telefônico.Monitoramento das atividades,
interação no grupo de WhatsApp diariamente;
Reunião semanal on line com a equipe Técnica
e Coordenação.
Após ASO fornecido pelo médico do trabalho
PROTG, no qual o médico atesta que a mesma
se encontra apta ao retorno do trabalho
iniciou o revezamento em 19/10/2020.
Execução de suas atribuições.

Angélica
Patrícia Assistente
, Aparecida da Silva Castro Social

Tele trabalho:
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Ações que estão sendo realizadas de forma
presenciais ou à distância, individuais ou
coletivas etc.
Contato telefônico com usuários e ou
familiares; Alimentação do Sistema IRSAS após
articulações. Atualização e curso livre sobre a
pandemia do COVID-19. Visita domiciliar
conforme demanda.
Presencial conforme escala de revezamento a
partir de 01/04/2020.
Capacitações através Live's em canais do
YouTube ou em endereços/sites que tratam
sobre a temática idosos ou política nacional de
assistência social.
Reunião semanal on line com a equipe Técnica
e Coordenação. Execução de suas atribuições.
Realiza atribuições pertinentes a sua função
em sua residência desde o início da pandemia.
Para a execução de suas tarefas foi fornecido
computador e impressora.
Auxiliar
Adriana Ap. Peres Pereira Administrativa
Dias

Monaliza Roberta Oliveira

Cuidadora

da Silva

Cuidadora

Execução de suas atribuições.
Após ASO fornecido pelo médico do trabalho
PROTG, no qual o médico atesta que a mesma
se encontra apta ao retorno do trabalho
iniciou o revezamento em 19/10/2020.
Revezamento presencial conforme escala;
Execução das atividades semanal/curso
voltados à Equipe de Cuidados, planejados
pela Coordenadora do núcleo de Cuidadores;
Elaboração de relatórios referentes à
atividade/curso realizado (a);
Registro de suas atividades diárias em Home
Office; Execução de suas atribuições.
Revezamento presencial conforme escala;
Execução das atividades semanal/curso
voltados à Equipe de Cuidados, planejados
pela Coordenadora do núcleo de Cuidadores;
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Elaboração de relatórios referentes à
atividade/curso realizado (a); Registro de suas
atividades diárias em Home Office;
Patrícia Gomes de Sá

Execução de suas atribuições.

Cuidadora

Bernadete da Penha O da
Silva

Waldelice Aparecida da
Silva

Aux.
Serviços

Revezamento presencial conforme escala;
Execução das atividades semanal/curso
voltados à Equipe de Cuidados, planejados
pela Coordenadora do núcleo de Cuidadores;
Elaboração de relatórios referentes
atividade/curso realizado (a);
Registro de suas atividades diárias em Home
Office; Execução de suas atribuições.
Revezamento de trabalho presencial.
De Elaboração de relatórios referentes à
atividade/curso realizado (a);
Registro de suas atividades diárias em Home
Office; Execução de suas atribuições.
Revezamento de trabalho presencial.

Cozinheira
Roseli de Assis Gomes
Cadete

Ana Havia Davel Ferreira

Elaboração de relatórios das atividades
passada pela Equipe Técnica e a Nutricionista
(leituras, lives, treinamentos e cursos)
Preenchimento das atividades
Execução de suas atribuições.

diárias.

Teletrabalho;
Revezamento
presencial
conforme escala;
Visita domiciliar juntamente com a Assistente
Social, conforme demanda (casos específicos);
Contato telefônico e/ou via WhatsApp com os
Coordenadora familiares e alimentação do Sistema IRSAS
do núcleo de conforme a demanda;
cuidadores
Planejamento e organização das atividades
semanal/cursos voltados à Equipe de
Cuidados; e monitoramento de suas
atividades diárias em Home Office.
Registro de atividades diárias em Home Office;
Execução de suas atribuições.
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida, N° 2110- CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdirnadreesperancaaqmail.com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Teletrabalho e presencial conforme escala de
revezamento.
Elaboração de listas de compras para a
composição dos KITS de alimentos para os
idosos de acordo com as patologias e
necessidades.

Ariane de Souza Machado

Nutricionista

Atendimento via telefone com familiar ou
Idoso quando solicitado.
Atividades de leitura, treinamentos e cursos
online para Cozinheira e Auxiliar sobre
alimentação, idosos e covid 19.
Elaboração de relatórios das atividades
passadas a
equipe.Preenchimento das
atividades diárias. Supervisão das atividades
das funcionárias da cozinha. Execução de suas
atribuições.

Motorista
Claudiney Jose da Silva

Revezamento
de
trabalho
presencial
conforme escala de revezamento. Condução
das Técnicas para VD conforme necessidade e
condução dos funcionários ao trabalho para
que não tenha exposição ao transporte
público. Execução de suas atribuições.
Revezamento de trabalho presencial.

Ajud. Cozinha
Kati Leme da Silva

Nadim
Daoud
Tabcharani

El Diretor
Presidente

Elaboração de relatórios das atividades
passada pela Equipe Técnica e a Nutricionista
(leituras, lives, treinamentos e cursos).
Preenchimento das atividades diárias.
Teletrabalho, por possuir mais de 60 anos e
portando pertence ao grupo de risco.
Teletrabalho, folha de pagamento e
fornecedores, articulação com o Poder
Público. Gestão do termo de colaboração.
Execução de suas atribuições.

Cuidadora

Revezamento presencial conforme escala;
Execução das atividades semanal/curso

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. N" 2110- CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdimadreesoeranca omail.com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Brenda Moraes da Silva
Pereira

•

Dayane lilian Naves

voltados à Equipe de Cuidados, planejados
pela Coordenadora do núcleo de Cuidadores;
Elaboração de relatórios referentes à
atividade/curso realizado (a);
Registro de suas atividades diárias em Home
Office; Execução de suas atribuições.

Educadora
física

Envio de vídeo aula no grupo de whatsapp de
familiares 3 vezes na semana (segundas,
quartas e sextas-feiras) Monitormaneto e
avaliação das atividades enviadas. Conforme
demanda,
atividade
e
orientação
individualizada. Execução de suas atribuições.
Revezamento de trabalho presencial.

Elenilda
Lima
Nascimento

do Aux.
Serviços

De Elaboração de relatórios referentes à
atividade/curso realizado (a);
Registro de suas atividades diárias em Home
Office;Execução de suas atribuições.

3 - Cronograma de ações em equipe
•
•
•
•
•
•
•

Reunião de Equipe Técnica: Através de chamada de vídeo, uma vez por semana
ou conforme demanda.
Discussão de caso entre equipe via Skype, chamada de vídeo conforme
demandas identificadas.
Curso livre e Vídeos informativos sobre: o COVID-19 ações preventivas e
cuidados. Quinzenal.
Vídeo Aula planejado pela nutricionista para a cozinheira e ajudante de cozinha
sobre o cuidado com a alimentação devido ao C0VID19.
Finalização da criação de Instrumentais Técnicos;
Alimentação do Sistema IRSAS após cada articulações relacionadas aos usuários,
familiares e rede de apoio;
Leitura de bibliografias relacionadas ao Equipamento Centro Dia do Idoso e
PNAS.

4 - Cronogramas de ações com os usuários
•
Entrega de kits de alimentos aos idosos em situação de vulnerabilidade (mensal)
ou quando houver necessidade maior mais de uma vez no mês; Através de
recurso público destinado a alimentação.
• Entrega de kits de atividades socioeducativas e de estimulação cognitiva diversa
• Avaliação e monitoramento das atividades propostas.
Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. N° 2110- CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4790-1174
cdirnadreesperanca omail.corn
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Contato telefônico para os familiares da pessoa idosa, idosos que residem
sozinhos ou rede de apoio;
Orientações, informações via WhatsApp aos familiares ou responsáveis;
Informes via whatsapp da instituição aos familiares (sobre o COVID 19, situação
vacinai, promoção da saúde);
Realização de Contato telefônico semanalmente com os idosos, famílias e/ou
responsável, na intencionalidade de monitorar e/ou amenizar a questão do
isolamento social;
Buscar informações via contato telefônico sobre o estado de saúde dos idosos
que frequentam o equipamento;
Vídeo-aulas com atividades socioeducativas planejadas pela pedagoga para que
familiares e ou responsável realizem com os idosos respeitando os limites dos
mesmos;
Vídeo-aula com a educadora física: 3 vezes por semana.
Vídeo aula planejado pela nutricionista para os idosos sobre cuidado com
alimentação devido e COVID-19.

Conclusão
A Associação Madre Esperança de Jesus, também designada pela sigla AMEJESUS, de acordo
com a legislação pertinente, com o seu Estatuto Social e cumprindo a sua missão, se
compromete a trabalhar com amor, competência baseados nas diretrizes da Politica
Nacional de Assistência Social, para alcançar os objetivos traçados neste Plano de Ação para
o exercício de 2020.
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentadas, e me coloco à
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
Mogi das Cruzes, 16 de fevereiro de 2021.

Kamilla Valverde Araujo
Coordenadora

Nadim Da
,r
Diretor'

Unidade Centro Dia do Idoso "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. N° 2110- CEP 08775-420,
Mogi das Cruzes - SP
Fone: 114790-1174
cdimadreesperanca(JDOmaii.com
CNPJ: 12.663.512/0004-6
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Centro Dia do Idoso — "Maria dos Anjos Cury"
Avenida Antônio de Almeida. N°2110 - CEP 08775-420.
Mogi das Cruzes - SP
Fone: (11) 4790-1174
cdimadreesperancaRornaii.com
CNPJ: 12.663.512/0004-60

Declaração

Eu, Nadim Daoud El Tabcharani abaixo assinado, Engenheiro Químico, portador
da C.1.R.G. n° n°36.529.848-7, residente e domiciliado na Rua Professora Ana
Maria Barbosa Garcia n° 361, Vila Paulista, Mogi das Cruzes — SP, Presidente
da Associação Madre Esperança de Jesus, Executora do Serviço de Proteção
Social de Média Complexidade na modalidade Centro Dia do Idoso, situado na
Avenida Antônio de Almeida n°2110, no CNPJ sob n°12.663.512/0004-60,
venho, pela presente, nos termos da Lei Municipal n° 5.238, 03 de julho de 2.001
e posteriores alterações, declarar, para os fins de direito que fizerem
necessários, que a entidade adquiriu personalidade jurídica em 23/02/2016 e
presta serviços à comunidade nos moldes estatutários de forma relevante e
continua, bem como que seus membros e dirigentes, que ocupam os cargos de
diretoria não recebem qualquer tipo de remuneração pelos serviços prestados.

Mogi das cruzes — SP, 16 de fevereiro de 2021
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

0043

Declaração

Declaro, para os devidos fins que a Associação Madre Esperança de Jesus , com sede
e foro nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, sito na Avenida Antonio de
Almeida n° 2110, Jardim Maricá, Executora do Serviço de Proteção Social de
Média Complexidade na Modalidade Centro Dia do Idoso, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica— CNPJ- sob o n° 12.663.512/0004-60, é uma Entidade
legalmente constituída, sem fins lucrativos conforme normas estatutárias, que presta
relevantes serviços de cunho social à comunidade na área de Assistência Social
atendendo à comunidade sem distinção alguma quanto à etnia, sexo, condição social,
credo político e religioso, conforme preceitos contidos no estatuto social da mesma
e portando de comprovada idoneidade social.

Mogi das Cruzes, 19 de Maio de 2021

Secretári Adjun

Social

Rua Francisco Franco, 133 — Centro — Mogi das Cruzes — SP - CEP 08710-590 -- Telefone : ( I 1) 4798-6969
e-mail: assistenciasocial@pmmc.com.br
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MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N° :5E

/2021

Declara de Utilidade Pública Municipal a entidade que especifica e

dá

outras providências.

APROVADC

IANIVHDADE

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação
Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n°
12.663.512/0004-60, Filial voltada à prestação de serviços de assistência social
sem alojamento, com sede na Rua Antônio de Almeida, n° 2.110, bairro do
Jardim Maricá, Mogi das Cruzes.
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de abril de 2021.

FRANCIMÁ

j êl R
ç'\A — FAROFA

N)ereador - PL

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Projeto de Lei n° 036/2021
Processo
n° 05312021

De iniciativa legislativa do Vereador JOSÉ FRANCIMÁRIO
VIEIRA DE MACEDO, a proposta em estudo dispõe sobre a declaração de utilidade
publica municipal da ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, para a
finalidade que especifica. e dá outras providências

Conforme Justificativa apresentada pelo autor da proposta,
verificamos que a finalidade do projeto de lei é declarar de Utilidade Pública Municipal
a ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS, pessoa jurídica de direito
privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob n° 12.663.512./0004-60, filial voltada à prestação de serviços de
assistência social sem alojamento aos idosos, com sede na Rua Antônio de Almeida,
n°2.110, bairro Jardim Maricá. Mogi das Cruzes.
Por fim, analisando o presente Projeto de Lei nos aspectos e
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL
TRAMITAÇÃO.
Plenário Veçeador

Miranda, em 14 maio de

r Luiz Beral

2021.

IDU1, ES MA INS
ràidente- Reiator

1
FERNANDA MORENO DA SILVA

CARt0S-LUCARESKI
Membro
/

JOHNROS JONES LIMA
Mem

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Projeto de Lei n° 036/2021

A presente proposta legislativa de iniciativa do ilustre Vereador
FRANCIMÁRIO VIEIRA - FAROFA, pretende declarar de utilidade pública municipal para
ASSOCIAÇÃO MADRE ESPERANÇA DE JESUS.
Em síntese, a proposta estabelece que fica declarada utilidade pública
municipal para Associação Madre Esperança de Jesus — Centro Dia do Idoso, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 12.663.512/0004-60, com sede
e foro na Rua Antônio de Almeidda, n° 2.110, Jardim Maricá, neste Município de Mogi das
Cruzes/SP.
Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades
atinentes e esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO.

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 01 de julho de 2021.

NTOS
elator

viú
embro

05.4 .1 ES DE LIMA
Membro

,O
M 'IAL IZA FE
embro

ANDES

s."framw

e SVALDO ANTONIO DA SILVA
Membro

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico- Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes, em 17 de agosto de 2.021.

Ofício GPE n.° 263/21

Senhor Prefeito

Através do presente, tenho a elevada honra de passar
às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n°
de autoria do Vereador José Francimário Vieira de Macedo, que declara de
Utilidade Pública Municipal a entidade que especifica, o qual foi aprovado pelo
Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 11 de agosto
P.P.Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

OTTO FÁBIO FLORE DE REZENDE
Presidente da Câmara

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
CAIO CESAR MACHADO DA CUA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MC

22777 / 2021
I

IL

18/08/2021 15:17
CAI: 275889

I
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CRUZES- CMMC.',
Nome CAMARA MUNICIPAL DE M031 DAS
MUNICIPAL
Assunto PROJETO DE LEI - CAMARA
2021 C
DF N 263/2021 - PROJETO DE LEI N'
VIEIRA C
AUTORIA DO VER JOSE FRANCIMARIO
PUBLICA
MACEDO QUE DECLARA DE UTILIDADE

Conclusão: 10/09/2021
órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-rnail:cmmc@cmmc.sp.gov.br

PROJETO

DE

N. ° 36/21

LEI

Declara de Utilidade Pública Municipal a
entidade que especifica e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes DECRETA:

Fica declarada de utilidade pública municipal a
Art. 1°
Associação Madre Esperança de Jesus, pessoa jurídica de direito privado,
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica sob n.° 12.663.512/0004-60. Filial voltada à prestação de serviços de
assistência social sem alojamento, com sede na Rua Antônio de Almeida, n.°
2.110, bairro do Jardim Maricá, Mogi das Cruzes.

Art. 2°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES, em 16 de agosto de 2.021, 460° da Fundação da Cidade de Mogi
das Cruzes.

OTTO FÁBIO_ELÔR S DE REZENDE
Presidente da Câmara

AURINO JOSÉ DA-SILVA
1° Secretário

MARCELO PORFíRIO DA SILVA
2° Secretário
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583
E-maitcrnmcgcrnmc.sp.gov.br

Secretaria Legislativa daCâmarafr1,inieipaI de Mogi das Cruzes, em
16 de agosto de 2.021, 4600 da F
add de Mogi das Cruzes.
Ó Soares
[o Geral Legislativo

( Autoria do Projeto: Vereador José Francimário Vieira de Macedo)

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE GOVERNO
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OFICIO N° 904/2021 - SGOV/CAM
Mogi das Cruzes, 8 de setembro de 21 .

E
A Sua Excelência o Senhor
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico
Nesta

Assunto: Confere número de lei ao projeto que especifica

Senhor Presidente,

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 263/21, protocolado nesta
Prefeitura sob o n° 22.777/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia
autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de
Lei n°36/2021, de autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, que declara de
Utilidade Pública Municipal a entidade que especifica e dá outras providências.
Com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. Senhor
Prefeito e nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Mogi das
Cruzes, sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado projeto
para vossa promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número
7.700/2021.
Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha alta consideração.
Atenciosamente,

Francisco Cardoso de Cam rgo Filho "
Secretário de Governo
SGovIrbm

