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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMHD - 2021
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS AMHD
I - Promover o amparo, proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, em situação
de vulnerabilidade ou de risco pessoal e social, encaminhados por determinação do Poder Judiciário ou
requisição do Conselho Tutelar para a medida protetiva, provisória e excepcional de acolhimento
institucional;
II – Realizar o atendimento gratuito e continuado, por meio da modalidade Casa Lar, executando
programas ou projetos e concedendo benefícios de proteção social básica ou especial, alcançados juntos
aos Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e da Iniciativa Privada;
III - Ofertar à criança e ao adolescente um ambiente de proteção, sócio-educativo e com cuidados
facilitadores do desenvolvimento integral, favorecendo, dentre outros aspectos: A superação de
vivências de separação e violência; A apropriação e ressignificação de sua história de vida; O
fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social, em consonância com diretrizes nacionais e
internacionais de cuidados a crianças e adolescentes em serviços de acolhimento;
IV – Realizar o planejamento e execução de ações destinadas a preservação dos vínculos familiares e
comunitários, reunindo esforços para viabilizar, no menor tempo possível, o retorno seguro ao convívio
familiar, prioritariamente na família biológica e, excepcionalmente, em família substituta (adoção,
guarda e tutela);
V – Oferecer apoio ao adolescente acolhido até a maioridade na transição do desacolhimento,
garantindo condições de sobrevivência financeira e emocional, e encaminhando-o para atendimento
pela rede social de serviços de moradia, podendo a associação, a critério da Diretoria, dar assistência ao
seu sustento e estudos por tempo determinado;
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS AMHD
VI – Inserir crianças e adolescentes, com remotas perspectivas de retorno à família ou de adoção, no
programa de apadrinhamento afetivo, garantindo a manutenção de vínculos afetivos duradouros e
respeitando os critérios e orientações oficiais do programa;
VII – Realizar de forma continuada e planejada programas, projetos e prestação de serviços dirigidos às
famílias atendidas em situação de vulnerabilidade ou de risco pessoal e social, visando o alcance dos
benefícios de proteção social básica ou especial;
VIII – Promover a autonomia da comunidade local e de seus indivíduos em situação de vulnerabilidade,
no sentido de que a mesma se desenvolva melhor, utilizando seus próprios recursos;
IX – Promover o intercâmbio e o relacionamento com obras afins, consolidando parcerias com iniciativas
públicas e privadas e do terceiro setor;
X – Buscar recursos públicos e privados com a finalidade de contribuir para que a região atendida tenha
melhor acesso a bens e serviços;
XI – Atuar através dos princípios de Compliance, sendo regida por todas as legislações e normas relativas
à: Proteção da infância e da juventude; Parceria com administração pública, em regime de termos de
colaboração, fomento ou em acordos de cooperação; Execução de projetos por lei de incentivo fiscal.
XII – Cumprir, divulgar e fomentar a:
•

Lei Federal 8.069 de 13.07.1990 - Estatuto da Criança e Adolescente (ECA);

•

A Lei Federal 10.097 de 19.12.2000 – Contratação de Aprendizes;

•

A Lei Federal 13.509/2017 – Que promoveu alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente
(lei 8.069/90) e também na Consolidação das Leis do Trabalho (decreto-lei 5.452/43).
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MISSÃO
Acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou de risco pessoal e social, visando a
defesa e promoção integral de seus direitos e a sua reintegração familiar e comunitária.
VISÃO
Ser reconhecida como um modelo de serviço de acolhimento para criança e adolescente na modalidade
Casa Lar, promovendo impacto positivo e sempre crescente na sociedade.
VALORES
•
•
•
•
•

Ética
Transparência
Responsabilidade Social
Trabalho em equipe
Integração social
OBJETIVOS AMHD

A AMHD tem como objetivo principal garantir a proteção integral de crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social e permitir a sua reintegração familiar e comunitária.
Possui como objetivos específicos:
- A defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, sem qualquer distinção quanto à cor,
raça, condição social, credo político ou religioso, por meio do atendimento em unidades residências da
Casa Lar, nas quais pelo menos duas cuidadoras residentes por casa e uma equipe técnica, composta por
psicólogos e assistentes sociais, prestam os cuidados personalizados e em pequenos grupos;
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OBJETIVOS AMHD
- Auxiliar no desenvolvimento da autonomia e superação de dificuldades das famílias atendidas, por
meio de apoio, acompanhamento, encaminhamentos e ações de fortalecimento de vínculo familiar e
comunitário;
- Encaminhamento para adoção quando esgotadas as possibilidades de retorno ao convívio familiar, sob
supervisão do Poder Judiciário.
- Contribuir e facilitar o desenvolvimento saudável dos acolhidos, para que se tornem adultos bem
formados, autônomos, inseridos na sociedade e com chances concretas de ter uma vida digna e mais
feliz.
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HISTÓRICO DE ACOLHIMENTO E DESACOLHIMENTOS
Desde a sua fundação, em 1973, a AMHD já acolheu mais de 1000 crianças. A instituição está realizando
um levantamento e atualização dos dados institucionais sobre os motivos de desacolhimentos efetuados
em sua história. Até o momento foram compilados os dados de 534 atendidos entre os anos de 1973 e
2020. Abaixo apresentamos o resultado desta atualização:

MOTIVO DE DESACOLHIMENTO

QUANTIDADE

Retorno à família biológica (origem e extensa)

251

Adoção nacional

108

Adoção internacional

64

Maioridade

52

Evasão

33

Transferência

22

Ficha sem dado confirmado
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TOTAL

534

DESACOLHIMENTOS
Retorno à família biológica (origem e extensa)

47%

Adoção nacional

20%

Adoção internacional

12%

Maioridade

10%

Evasão

6%

Transferência
Sem dados

4%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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INFRAESTRUTURA
A estrutura física da AMHD é composta por:
•

Uma sede de abastecimento localizada a Rua Miguel Sutil, 590- Vila Cordeiro- Brooklin Novo;

•

Espaço de uso comum de todas as crianças chamado de Espaço Cultura e Lazer (ECL) a Rua Filinto
Gomes da Silva, 42 – Vila Cordeiro 0 Brooklin Novo;

•

Cinco (5) casas (lares), situadas na Zona Sul de São Paulo com capacidade para acolher 50
crianças e adolescentes, conforme quadro a seguir:
LARES

CAPACIDADE
ATENDIMENTO

2º LAR - CARLOS
AFONSO LOPES
3º LAR - JOÃO
PAULO II
6º LAR - CASA
DO MENOR
7º LAR - PADRE
JUANITO
8º LAR - IRMA
FIDES

10 crianças

ATENDIMENTO
(Situação em Dezembro
2020)
6 crianças

10 crianças

0 crianças

10 crianças

8 crianças

10 crianças

8 crianças

10 crianças

9 crianças

TOTAL 5 Lares

50 crianças

31 crianças

Nota explicativa: No ano de 2020 enfrentamos a pandemia da covid-19, o que impactou no número de
atendidos no ano. O fluxo de novos acolhimentos foi adaptado para que a instituição pudesse oferecer
quarto adequado para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de contágio.
No ano de 2020 realizamos a reforma do lar 3 e iniciamos a reforma dos lares 7 e 8.
Foi concluída em 2020 a reforma do Espaço de Cultura e Lazer, iniciada em 2019.
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QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES
Recursos Humanos:
Total de Funcionários: 32 funcionários atuando nas seguintes funções:
FUNCIONÁRIOS (CLT)
1 Gestora
1 Gerente de serviço
1 Gerente de projeto
2 Assistentes administrativo
1 Coordenadora de Operações
1 Coordenadora de Voluntários
2 Assistentes social
2 Psicólogos
2 Motoristas
1 Almoxarife e manutenção
1 Auxiliar de limpeza
15 Cuidadoras Residentes
2 Auxiliares de Cuidadora Residente
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MAPEAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS
Dos 52 acolhidos em 2020:
•

32 foram do sexo feminino e 20 do sexo masculino.

•

54% compreendiam idades entre 15 e 18 anos; 23% entre 11 e 14 anos; 15% entre 0 e 5 anos; e 8%
entre 6 e 10 anos.

Por Gênero

38%
62%

Masculino

Feminino

POR FAIXA ETÁRIA
15%
54%

0 a 5 anos

8%

23%

6 a 10 anos

11 a 14 anos
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15 a 18 anos

MOVIMENTAÇÕES EM 2020
Balanço dos Acolhimentos e Desacolhimentos
Em 2020 foram 52 atendidos:
•

36 crianças ou adolescentes já estavam acolhidos ao iniciar o ano de 2020;

•

16 crianças ou adolescentes foram acolhidos no ano de 2020;

•

21 crianças ou adolescentes foram desacolhidos no ano de 2020.

ACOLHIMENTOS

DESACOLHIMENTO
FAMILIAR
(RETORNO À FAMÍLIA
DE ORIGEM E
EXTENSA)

ADOÇÕES

DESLIGAMENTO POR
MAIORIDADE

EVASÃO

TRANSFERÊNCIA

16

7

5

3

5

1

DESACOLHIMENTOS
35%

33%

30%
24%

25%

24%

20%
14%

15%
10%

5%

5%
0%
Retorno familiar

Adoção

Maioridade

10

Evasão

Transferência

EDUCAÇÃO
Devido a pandemia, todas atividades presenciais foram suspensas a partir do dia 16/03/2020. No
entanto, todos os acolhidos permanecem matriculados e realizando atividades pedagógicas,
extracurriculares e profissionais de forma remota. Para isso, aumentamos a capacidade de internet nos
lares e esses foram equipados com tabletes e computadores extras.
Acreditamos que uma das ferramentas básicas para que as crianças e adolescentes se tornem cidadãos
dignos e independentes é a educação formal, extracurricular e a profissional.
Todos que estão em idade escolar frequentam a rede pública de ensino. Entretanto, procuramos sempre
proporcionar cursos extras além do ambiente escolar básico.
Apresentamos abaixo o cenário relativo à educação dos acolhidos no ano de 2020.

EDUCAÇÃO FORMAL

QUANTIDADE DE ATENDIDOS

7
2
8
19
15

Fora de idade escolar (bebês)

Educação infantil
Fundamental I (1o ao 5o ano)
Fundamental II (6o ao 9o ano)

Ensino Médio

EDUCAÇÃO FORMAL
Ensino Médio

29%

Fundamental II (6o ao 9o ano)

37%

Fundamental I (1o ao 5o ano)

15%

Educação infantil

4%

Fora de idade escolar (bebês)

13%
0%

5%

10%

11

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Demonstramos abaixo os projetos educacionais extracurriculares e o número de crianças e adolescentes
participantes com base em dezembro/2020.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reforço Escolar
Psicopedagogia
Profissionalizante e preparatório mercado de trabalho
Empregado (mercado formal)
Cursinho pré-vestibular
Coaching
Inglês
Grupos e projetos socioeducativos
CCA
Informática
Esporte e Arte
Álbum Momentos

QUANTIDADE DE
ATENDIDOS

9
5
14
10
2
11
3
13
4
2
3
6

Nota explicativa:
As atividades de reforço escolar englobaram: reforço individual com voluntários e em grupo através do Projeto
Quero Saber.
As atividades de esporte e arte, englobaram: aulas de ballet, jazz e teatro.
As crianças que frequentaram o CCA praticaram esportes e outras atividades artísticas dentro do serviço.
Obs. Alguns acolhidos participaram de mais de uma categoria de atividade.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Reforço Escolar

17%

Psicopedagogia

10%

Profissionalizante e preparatório mercado de trabalho

27%

Empregado (mercado formal)

19%

Cursinho pré-vestibular

4%

Coaching

21%

Inglês

6%

Grupos e projetos socioeducativos

25%

CCA

8%

Informática

4%

Esporte e Arte

6%

Albúm Momentos

12%
0%

5%

13

10%

15%

20%

25%

30%

CUIDADOS E ATEDIMENTO PRESTADOS AOS ACOLHIDOS
ATENDIMENTOS DE SAÚDE, TERAPÊUTICOS E APADRINHAMENTOS
ATENDIMENTOS
Equipe multidisciplinar/T.O.
Arte terapia/oficinas
Caps
Psiquiatria
Psicoterapia
Ortodontia

QUANTIDADE DE ATENDIDOS
3
3
2
7
23
12

Dentista
Vacina

27
42

Procedimento cirúrgico
Especialidades médicas

1
39

Clínico geral/Pediatra

47

Nota explicativa:
Atendimentos realizados em especialidades médicas foram: Ginecologista, cardiologista, endocrinologista,
gastrointestinal, nutricionista, ortopedista, infectologista, hematologista, fonoaudiologia, oftalmologista,
bucomaxila, alegologista, CER, otorrino, pneumologista, fisioterapia.

ATENDIMENTOS
Clínico geral/Pediatra
Especialidades médicas
Procedimento cirurgico
Vacina
Dentista
Ortodontia
Psicoterapia
Psiquiatria
Caps
Arte terapia/oficinas
Equipe multidisciplinar/T.O.

90%
75%
2%
81%
52%
23%
44%
13%
4%
6%
6%
0%

20%

40%

14

60%

80%

100%

ATENDIMENTOS DE SAÚDE, TERAPÊUTICOS E APADRINHAMENTOS
4% dos acolhidos foram apadrinhados financeiramente.
Dos 52 acolhidos, 60% tinham indicação para o programa de apadrinhamento afetivo, sendo que foi
efetuamos o apadrinhamento de 65% das indicações, o que correspondeu a 38% dos 52 acolhidos no
ano de 2020.

APADRINHAMENTOS
Indicação de Apadrinhamento Afetivo
Apadrinhamento Afetivo
Apadrinhamento Financeiro
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QUANTIDADE
32
20
2

PROJETOS REALIZADOS COM APOIO MUNICIPAL 2020
PROJETO INOVARE
Objetivo Geral: Garantir à defesa dos direitos, proteção integral e integração a vida comunitária das
crianças e adolescentes acolhidas na AMHD, de forma contínua e com qualidade, por meio da
sustentabilidade e fortalecimento do sistema Casa Lar.
Período: 1 ano
Status: Em andamento
Custo Total: R$ 101.329,20
Número de beneficiários: 40 crianças, adolescentes
Financiador: Prefeitura do município de São Paulo (Emenda Parlamentar)
Recursos humanos envolvidos: 1 Gerente e 1 Cuidadora Residente
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
O alcance também ocorre na comunidade do Jardim Edith, pois esta participa das atividades propostas
no nosso espaço.
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PROJETOS REALIZADOS COM APOIO MUNICIPAL 2020
PROJETO CONVENIAMENTO PREFEITURA DE 2 CASAS LARES
Objetivos Gerais: Manutenção de duas Casas Lares, por meio de apoio financeiro e técnico.
Status: Em andamento desde 2016
Custo Total: R$ 63.130,43/mês
Número de beneficiários: 20 crianças e adolescentes
Recursos humanos envolvidos: 1 Gerente, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 assistente administrativo, 2
cuidadoras, 2 educadores residentes, 2 volantes, 2 auxiliares de cuidador.
Financiador: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS REALIZADOS COM APOIO MUNICIPAL 2020
FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO ENCONTROS
Objetivo Geral: Promover o apoio e orientação às famílias de origem e facilitar a formação de novos
vínculos para os acolhidos da AMHD, visando a garantia ao direito de convivência familiar e comunitária.
Período: 2 anos
Status: Em andamento
Custo Total: R$ 219.480,00
Número de beneficiários diretos: 40 crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e
29 dias (esse número varia de acordo com os novos acolhimentos e desacolhimentos).
Financiador: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Recursos humanos envolvidos: 1 Assistente Social e 1 Psicólogo
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO MUNICIPAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO ALÉM DA ESCOLA
Objetivo Geral: Incluir as crianças e adolescentes acolhidas em atividades complementares à formação e
desenvolvimento individual e social, por meio de ações recreativas, esportivas, culturais e de lazer.
Período: 2 anos
Status: Em fase de conveniamento
Custo Total: R$ 158.040,00
Número de beneficiários diretos: 40 crianças e adolescentes
Financiador: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Recursos humanos envolvidos: 2 Cuidadoras Residentes
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
O alcance também ocorre na comunidade do Jardim Edith, pois esta participa das atividades propostas
no nosso espaço.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO MUNICIPAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA
Objetivo Geral: Instrumentalizar e sensibilizar as cuidadoras residentes e equipe técnica pata que suas
ações favoreçam o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes acolhidos na AMHD.
Período: 2 anos
Status: Em fase de captação
Custo Total: R$ 189.634,06
Número de beneficiários diretos: 9 cuidadoras residentes, 3 funcionários da equipe técnica
Financiador: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Recursos humanos envolvidos: 1 Educadora, 1 Psicólogo PJ
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO MUNICIPAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO ESPORTE, CULTURA E LAZER
Objetivo Geral: Incluir as crianças e adolescentes acolhidas em atividades complementares à formação e
desenvolvimento individual e social, por meio de ações esportivas, culturais e de lazer.
Período: 2 anos
Status: Em fase de captação
Custo Total: R$ 245.100,00
Número de beneficiários diretos: 40 crianças e adolescentes
Financiador: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Recursos humanos envolvidos: 3 Cuidadoras Residentes
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
O alcance também ocorre na comunidade do Jardim Edith, pois esta participa das atividades propostas
no nosso espaço.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO MUNICIPAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO DESACOLHIMENTO E AUTONOMIA
Objetivo Geral: Facilitar o processo do desenvolvimento da autonomia dos adolescentes e a sua
transição para o desligamento do serviço de acolhimento.
Período: 2 anos
Status: Em fase de conveniamento
Custo Total: R$ 336.144,00
Número de beneficiários diretos:
acolhimentos e desacolhimentos)

30 adolescentes (esse número varia de acordo com os novos

Financiador: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)
Recursos humanos envolvidos: 1 Assistente Social, 1 Psicóloga, 1 Gerente
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS REALIZADOS COM APOIO ESTATAL 2020
CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO UMA NOVA VISÃO
Objetivo Geral: Desenvolver um serviço de alta complexidade do SGDCA, propõe o atendimento
diferenciado, através da promoção de boas práticas e garantia dos direitos de crianças e adolescentes,
com apoio das cuidadoras residentes.
Período: 1 ano
Status: Encerrado em 2020
Custo Total: R$ 137.412,00
Número de beneficiários diretos: 30 crianças e adolescentes
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 3 cuidadoras residentes
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.

PROJETOS APROVADOS COM APOIO ESTATAL 2020
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CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROJETO UMA NOVA VISÃO 2 - Renovação
Objetivo Geral: Desenvolver um serviço de alta complexidade do SGDCA, propõe o atendimento
diferenciado, através da promoção de boas práticas e garantia dos direitos de crianças e adolescentes,
com apoio das cuidadoras residentes.
Período: 1 ano
Status: Em fase de conveniamento
Custo Total: R$ 137.412,00
Número de beneficiários diretos: 30 crianças e adolescentes
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 3 cuidadoras residentes
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO ESTATAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO NOVOS LAÇOS
Objetivo Geral: Promover o apoio e orientação às famílias de origem e facilitar a formação de novos
vínculos para os acolhidos da AMHD, visando a garantia ao direito de convivência familiar e comunitária.
Período: 1 ano
Status: Em fase de conveniamento
Custo Total: R$ 136.953,00
Número de beneficiários diretos: 40 crianças e adolescentes (esse número varia de acordo com os
novos acolhimentos e desacolhimentos).
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 1 Assistente Social, 1 Gerente
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO ESTATAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO ESPAÇO BRINCAR
Objetivo Geral: Reformar e dar acabamento à uma casa pela prefeitura com fins sociais para transformar
em uma creche para crianças de 0 a 6 anos.
Período: 6 meses
Status: Em fase de captação
Custo Total: R$ 455.567,00
Número de beneficiários diretos: 60 crianças e adolescentes
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 1 Engenheiro
Abrangência territorial: O projeto será executado no bairro Brooklin, pertencente à subprefeitura de
Santo Amaro, para o atendimento das comunidades da Água Espraiada, Jd. Edith e entornos.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO ESTATAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO LAR DOCE LAR
Objetivo Geral: Atendimento qualificado e personalizado das crianças e adolescentes acolhidos com
melhor autonomia e acesso aos serviços oferecidos.
Período: 1 ano
Status: Em fase de captação
Custo Total: R$ 208.421,00
Número de beneficiários diretos: 30 crianças e adolescentes (esse número varia de acordo com os novos
acolhimentos e desacolhimentos).
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 3 cuidadoras residentes, 1 auxiliar de limpeza
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS APROVADOS COM APOIO ESTATAL 2019 (e o processo permaneceu em 2020)
CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO CUIDANDO BEM
Objetivo Geral: Promover a capacitação e a qualificação profissional das cuidadoras residentes e equipe
técnica da Associação Maria Helen Drexel, no intuito de aperfeiçoar a prestação de serviços no
atendimento, na promoção e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes acolhidos.
Período: 1 ano
Status: Em fase de captação
Custo Total: R$ 172.720,00
Número de beneficiários diretos: 9 cuidadoras residentes, 2 profissionais da equipe técnica, 1 gerente
pertencentes às casas não conveniadas.
Financiador: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA)
Recursos humanos envolvidos: 1 Psicólogo, 1 Assistente social, 1 Psicólogo PJ
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS REALIZADOS COM APOIO PRIVADO 2020
PROJETO LARES SUBSTITUTOS
Objetivo Geral: Garantir a defesa dos direitos, proteção integral e integração a vida comunitária das
crianças e adolescentes acolhidos na AMHD, de forma contínua e com qualidade, por meio da
sustentabilidade e fortalecimento do sistema Casa Lar.
Período: 1 ano
Status: Encerrado em 2020
Custo Total: R$ 258.496,00
Número de beneficiários diretos: 50 crianças e adolescentes
Financiador: Criança Esperança
Recursos humanos envolvidos: 1 Assistente Social, 1 Psicólogo, 1 Coordenador de Projeto
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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PROJETOS REALIZADOS COM PARCERIAS PRIVADAS 2020
PROJETO APADRINHAMENTO AFETIVO
Objetivo Geral: Proporcionar às crianças e adolescentes, com remotas chances de adoção ou sem
perspectivas de desacolhimento, a vivência de vínculos afetivos individualizados e duradouros e
possibilitar experiências sociais, culturais e de convivência familiar.
Período: desde 2016
Status: Em andamento
Número de beneficiários diretos: Crianças e adolescentes que possuem processos em andamento na
Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro – SP com idades entre de 07 a 17 anos, sendo que a idade
pode ser inferior a 7 anos em casos crianças com deficiência física e/ou mental). São crianças e
adolescentes que estão com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, que possuem chances remotas
de adoção ou retorno familiar, com previsão de longa permanência no serviço de acolhimento.
Financiador: Não há financiador.
OBS. O trabalho é desenvolvido em parceria institucional com o Instituto Fazendo História.
Recursos humanos envolvidos: 2 Psicólogos, 2 Assistentes Sociais, 1 gerente
Abrangência territorial: Além dos bairros da Vila Cordeiro e Chácara Santo Antônio na Zona Sul de São
Paulo, onde o ECL - ESPAÇO CULTURA E LAZER e os (5) cinco lares estão localizados, o projeto tem
alcance em áreas de grande vulnerabilidade social, pois os acolhidos são oriundos de regiões, que,
segundo pesquisas, possuem baixos índices nos indicadores de desenvolvimento. Esse alcance ocorre,
pois, as crianças e adolescentes acolhidos na AMHD mantém relação familiar e comunitária na região e,
possivelmente, retornarão ao convívio comunitário neste local.
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EVENTOS REALIZADOS COM PARCERIA VOLUNTARIOS E EMPRESAS EM 2020

DATA
10/jan
03/ago
24/set
16/out
04/dez

DESCRIÇÃO
Clube Rincão – empresa Morocó e voluntários físicos
Ação dos cabelereiros
Passeio no sítio
Ação do CIEE - online
Ação da Rodhia - on line (mercado de trabalho)
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RESULTADO FINANCEIRO 2020

RECEITAS E DESPESAS 2020

ORIGEM DOS RECURSOS
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA

VALOR
295.062,84

BAZAR

54.281,23

COTISTA

99.900,00

CONTRIBUINTES

136.794,00

IMÓVEIS

87.310,65

EXTERIOR

110.449,50

NOTA FISCAL PAULISTA

90.788,07

OUTROS RECEITAS

1.615.490,18

TOTAL

2.490.076,47

DESPESAS

VALOR

RECURSOS HUMANOS

1.398.657,12

DESPESAS GERAIS

1.186.905,08

TOTAL

2.585.562,20

SUPERÁVIT DO EXERCICIO

-95.485,73
Base: 31 de dezembro de 2020

32

RESULTADO FINANCEIRO 2019

RECEITAS E DESPESAS 2019
ORIGEM DOS RECURSOS

VALOR

DOAÇÃO PESSOA FÍSICA

1.003.086,00

DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA

97.704,00

BAZAR

25.601,00

COTISTA PF

18.000,00

COTISTA PJ

90.450,00

CONTRIBUINTES

169.360,00

IMÓVEIS

62.127,00

EXTERIOR

218.344,00

NOTA FISCAL PAULISTA

110.324,00

OUTROS RECEITAS

1.036.779,00

TOTAL

2.831.775,00

DESPESAS

VALOR

RECURSOS HUMANOS

1.601.686,00

DESPESAS GERAIS

1.205.971,00

TOTAL

2.807.657,00

SUPERÁVIT DO EXERCICIO

24.118,00
Base: 31 de dezembro de 2019

Nota explicativa:
Iniciamos a construção da nossa Sede Social no ano de 2019, com previsão de término para o ano de 2020. O fundo
de reserva apresentado como superávit do exercício será utilizado nesse projeto ao longo do ano de 2020
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AVALIAÇÃO DE METAS 2020

AVALIAÇÃO METAS AMHD 2020 (81% das metas atingidas e 19% não)
METAS

FINANCEIRAS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

STATUS

1

Encaminhar Projetos atendendo 100% dos Editais de empresas e
órgãos governamentais, ampliando áreas ainda não exploradas
como Esporte, Cultura, etc.

Roberta/Sandra

Dezembro

ok

2

Buscar formas alternativas de sustentabilidade da Casa de Apoio

Conselho/Diretoria

Julho

ok

3

Buscar parceiro para auxílio na contratação empresa de Auditoria

João

Julho

ok

4

Buscar parceiros para aporte financeiro em projetos específicos,
para sustentabilidade AMHD

Conselho/Diretoria

Dezembro

ok

5

Rever e profissionalizar os eventos existentes e criar novos

Andrea

Junho

Covid

MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS ACOLHIDOS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

STATUS

Capacitar a equipe AMHD para implementar o modelo Famílias
Acolhedoras
Promover atividades no sentido de profissionalizar os
adolescentes, bem como, desenvolver atividades para educação
financeira e autonomia para as crianças e adolescentes
Realizar encontro dos ex-acolhidos para compartilhamento de
suas experiências pós AMHD com os atuais acolhidos, a fim de
mostrar a importância e como aproveitar as oportunidades que a
AMHD disponibiliza preparando-os para a vida adulta.
Ampliar o tempo de acompanhamento dos jovens que saem da
AMHD aos 18 anos de 6 para 12 meses

Roberta, Disa, Jackie,
Equipe Técnica

Dezembro

ok

Roberta/Equipe
Técnica

Dezembro

ok

Patricia/Jacqueline

Agosto

Covid

Roberta/Equipe
Técnica

Abril

DESENVOLVIMENTO DO VOLUNTARIADO

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

METAS
6
7

8

9

METAS
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STATUS

10

11

METAS

Revisar a estrutura e forma de atuação da Gestão do Voluntariado
da AMHD, buscando organizar e maximizar o tempo que o
voluntário dedica à causa, além de obter maior comprometimento
e fidelização, valorizando a importância do seu trabalho para os
acolhidos
Realizar encontro dos voluntários para troca de experiências,
reconhecimento do trabalho e mostrar a importância dos mesmos
no desenvolvimento dos acolhidos e no alcance das metas da
AMHD

PROCESSOS

Diretoria

Setembro

ok

Patricia/Jacqueline

Outubro

Covid

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

STATUS

12

Definir a forma de ocupação do novo ECL e planejamento de
atividades

Diretoria

Maio

ok

13

Definir a utilização do imóvel da Rua Emboabas - Espaço Brincar

Diretoria

Abril

ok

14

Organizar todos os documentos de acordo com as normas
trabalhistas e executar os ajustes necessários

Roberta/Zé Luis

Agosto

ok

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

STATUS

METAS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

15

Elaborar e divulgar o Manual de Normas de Conduta da AMHD

Ana

Abril

ok

16

Criar ferramentas de Compliance visando dar maior
transparência aos processos operacionais e financeiros da AMHD

Ana

Junho

ok
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PLANEJAMENTO AMHD 2021
METAS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/Sandra/
Natalia

Dezembro

Conselho

Dezembro

Andrea

Dezembro

Andrea

Dezembro

Andrea

Dezembro

MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS ACOLHIDOS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

6

Atender aos editais e projetos do Famílias Acolhedoras, Repúblicas
Jovens, CCA(contra turno escolar) creches, etc.

Roberta/Disa/
Natalia

Dezembro

7

Resgatar a história e documentação de todos os acolhidos pela AMHD
desde sua fundação e estruturar um banco de dados

Roberta/Natália

Dezembro

8

Realizar encontro dos ex-acolhidos para compartilhamento de suas
experiências pós AMHD com os atuais acolhidos, a fim de mostrar a
importância e como aproveitar as oportunidades que a AMHD
disponibiliza preparando-os para a vida adulta.

Patricia/
Jacqueline

Novembro

METAS

DESENVOLVIMENTO DO VOLUNTARIADO

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/Natalia
/Simone

Dezembro

1
2
3
4

5

METAS

9

FINANCEIRAS
Encaminhar Projetos atendendo 100% dos Editais de empresas e
órgãos governamentais, ampliando áreas ainda não exploradas como
Esporte, Cultura, etc.
Buscar parceiros para aporte financeiro em projetos específicos e
para sustentabilidade AMHD
Estruturar o Bazar da AMHD permanente via Instagram (definir
publico) criar parcerias
Aumentar as doações automáticas via Nota Fiscal Paulista e outras
alternativas de captação de recursos. Buscar profissional para
potencializar a comuniação focada nestes objetivos.
Novos métodos de comunicação para tornar a AMHD mais conhecida
com o objetivo de aumentar a captação de recursos financeiros.
Trabalhar a história e tempo de existência.

Desenvolvimento e potencialização das ferramentas de MKT (RISU,
influencer Adriano, etc.
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STATUS

STATUS

STATUS

METAS
10

METAS
11
12
13

PROCESSOS
Implementar o Espaço Brincar no imóvel da Rua Emboabas

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Contratar empresa de Auditoria
Implementar LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº
13.709/2018
Rever estatuto da AMHD, incluindo Casa de Apoio, tipo de Conselho,
creches, mundanças de objetos, direitos de associados, etc.
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RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/
Jacqueline/Andrea

Dezembro

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/João

Abril

Natalia/Roberta

Junho

Neusa/Disa/Zé Luis

Abril

STATUS

STATUS

PLANEJAMENTO AMHD 2022
METAS

FINANCEIRAS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/Sandra

Dezembro

Conselho/Diretoria

Dezembro

João

Dezembro

4

Encaminhar Projetos atendendo 100% dos Editais de empresas e
órgãos governamentais, ampliando áreas ainda não exploradas
como Esporte, Cultura, etc.
Buscar recursos financeiros através de Incentivos Fiscais e Emendas
Parlamentares
Buscar parceiros para aporte financeiro em projetos específicos e
para sustentabilidade AMHD
Realizar os eventos planejados

Andrea

Dezembro

METAS

MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS ACOLHIDOS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

1
2
3

5

Atender aos editais e projetos do Famílias Acolhedoras

Roberta/Disa/Equipe
Técnica

Novembro

6

Realizar encontro dos ex-acolhidos para compartilhamento de suas
experiências pós AMHD com os atuais acolhidos, a fim de mostrar a
importância e como aproveitar as oportunidades que a AMHD
disponibiliza preparando-os para a vida adulta.

Patricia/Jacqueline

Agosto

METAS

DESENVOLVIMENTO DO VOLUNTARIADO

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

7

METAS
8

METAS

Realizar encontro dos voluntários para troca de experiências,
reconhecimento do trabalho e mostrar a importância dos mesmos no Patricia/Jacqueline
desenvolvimento dos acolhidos e no alcance das metas da AMHD

PROCESSOS
Elaborar planejamento da Festa dos 50 anos da AMHD

GOVERNANÇA CORPORATIVA
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STATUS

STATUS

STATUS

Outubro

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Andrea/Disa

Dezembro

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

STATUS

STATUS

9

Manter a realização de Auditoria da AMHD

10

Revisar e acompanhar a utilização das ferramentas de Compliance
visando dar maior transparência aos processos operacionais e
financeiros da AMHD
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Roberta

Abril

Ana/Roberta

Junho

PLANEJAMENTO AMHD 2023
METAS

FINANCEIRAS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta/Sandra

Dezembro

Conselho/Diretoria

Dezembro

João

Dezembro

4

Encaminhar Projetos atendendo 100% dos Editais de empresas e
órgãos governamentais, ampliando áreas ainda não exploradas como
Esporte, Cultura, etc.
Buscar recursos financeiros através de Incentivos Fiscais e Emendas
Parlamentares
Buscar parceiros para aporte financeiro em projetos específicos e
para sustentabilidade AMHD
Realizar os eventos planejados

Andrea

Dezembro

METAS

MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS ACOLHIDOS

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

1
2
3

5

Atender aos editais e projetos do Famílias Acolhedoras

Roberta/Disa/Equipe
Técnica

Novembro

6

Realizar encontro dos ex-acolhidos para compartilhamento de suas
experiências pós AMHD com os atuais acolhidos, a fim de mostrar a
importância e como aproveitar as oportunidades que a AMHD
disponibiliza preparando-os para a vida adulta.

Patricia/Jacqueline

Agosto

7

Realizar evento Alumni da AMHD

METAS

8

METAS
9

STATUS

STATUS

Novembro

DESENVOLVIMENTO DO VOLUNTARIADO
Realizar encontro dos voluntários para troca de experiências,
reconhecimento do trabalho e mostrar a importância dos mesmos no
desenvolvimento dos acolhidos e no alcance das metas da AMHD

PROCESSOS
Realizar aFesta dos 50 anos da AMHD
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RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Patricia/Jacqueline

Outubro

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Andrea/Disa

Junho

STATUS

STATUS

METAS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

10

Manter a realização de Auditoria da AMHD

11

Avaliar resultados gerados pela implementação do Compliance na
AMHD

41

RESPONSÁVEL

TÉRMINO

Roberta

Abril

Ana/Roberta

Junho

STATUS

RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO
DIRETORIA
Presidente - Andrea Paula Barbato Barone
Vice-Presidente - João José Drexel Júnior
Diretor Secretário - Elfredisia de Oliveira
Diretor Tesoureiro – Sandra Regina Dotto Borges
Diretor Jurídico – Neusa Maria Chagas Anderson
CONSELHO
CONSELHO
Presidente (titular) – José Luis de Oliveira Camargo Junior
Vice-Presidente (titular) – Patrícia de Faria Bianchini
1ª Conselheira – Fernanda Marinho Aidar Iunes
2ª Conselheira – Jacqueline Zarouk
3ª Conselheiro - João Nogueira Batista
4ª Conselheiro - Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Júnior
Suplente - Maria de Lourdes Pereira Marinho Aidar
EQUIPE TÉCNICA
Roberta Lund – Gestora
Gisele Rebouças – Gerente de serviço
Natália Ribeiro – Gerente de projeto
Claudia Borges - Assistente administrativo
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RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO
Fernanda Sant´Ana – Assistente administrativo
Simone de Moura – Coordenadora de voluntários
Waléria Carmo – Coordenadora de operações
Bárbara Curcio - Psicóloga
Dalila Tardi - Psicóloga
Magna de Santana – Assistente social
Antonia Bezerra – Assistente social
Givaldo Silva – Educador (manutenção)
Gilbert Firmino – Motorista
Ronaldo Sousa - Motorista
Delina de Jesus – Auxiliar de limpeza

Andrea Paula Barbato Barone
Presidente
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