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RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES EM 2017 

 
 
 
 
 Ao Conselho Deliberativo da ARS 
 
 
 

Temos o prazer de apresentar a esse Conselho e, posteriormente, à 
comunidade em geral, o presente relatório, relativo à gestão de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2017. É o 23º, relatório do desempenho desta entidade, que iniciou suas 
atividades em 30 de junho de 1994. 
  

Mantivemos atendimento social a famílias em dificuldades, complementado pelo 
oferecimento de cursos diversos que permitam geração de renda. Atividades 
Sócioeducativas diárias continuaram a ser oferecidas, entre elas os cursos 
profissionalizantes, palestras e orientações diversas. Nessas atividades foram 
envolvidos cerca de 350 beneficiários, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
 

Permanecem os vínculos da entidade com equipamentos e órgãos oficiais, 
como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da Alemoa, Secretaria de 
Assistência Social (SEAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), Conselho Tutelar da Zona Noroeste de Santos, Fundo Social de 
Solidariedade, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Fórum de Santos e 
Juizado Especial Criminal de Santos, Unidade Básica de Saúde Chico de 
Paula/Alemoa, Companhia de Engenharia e Trânsito - CET além de instituições do 
setor privado, como o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, Centro Espírita 
Allan Kardec, Jockey Instituição Promocional – JIP, Universidade Metropolitana de 
Santos – UNIMES e Fundação Lusíada – UNILUS. 
 

A entidade em ato continuo, recebeu neste ano expressiva ajuda de pessoas 
dedicadas ao voluntariado, atuando em diversas áreas, o que muito contribui para o 
desempenho e crescimento do trabalho. Atuaram em 2017 cerca de 60 voluntários, 
incluindo todos os diretores, em áreas diversas, tais como, aulas de informática, 
espanhol, curso preparatório para ETEC e IFSP, capoeira, artesanato infantil, 
biblioteca e leitura dirigida, cursos de artesanato diversos, alfabetização de adultos 
(EJA), aplicação a crianças das atividades socioeducativas de testes de visão, 
avaliação bucal, vendas em brechó e lojão de usados, atuação em promoções 
beneficentes diversas, Psicologia, Fonoaudiologia, preparo e distribuição de 
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sacolinhas de Natal e outras. Foi mantido o número reduzido de 3 funcionárias e 2 
estagiárias remuneradas, em função do desempenho importante dos nosso   
voluntariado. 

 
Dispêndios operacionais e não operacionais - somaram R$ 155.916,27, sendo 

R$21.989,39 com os assistidos; administrativos, R$ 62.980,97, (dos quais R$ 
20.862,13 de depreciações) e R$ 70.945,91 com pessoal.   Foi mantido contrato com 
estagiárias para atividades sócioeducativas, pelo convênio com o Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE. Com vínculo empregatício, permaneceram três 
funcionárias, respectivamente, nos setores de assistência social, auxiliar administrativo 
e serviços gerais. 
 

A receita total atingiu R$ 155.916,27, sendo a receita financeira R$ 20.752,48 
Nessa rubrica, coube à ARS a geração de R$ 132.791,96 ou 85,17%, caracterizando 
ações próprias para a manutenção da entidade. Esses recursos, obtidos por meio de 
contribuições de adotantes, fórum de apenados, doações, eventos e bazar de usados, 
além de outras receitas não operacionais somaram R$ 2.371,83. A rubrica Imobilizado 
teve um acréscimo de aquisições no ano, no valor de R$3.893,05. 

 
Como entidade de Utilidade Pública Federal, obtivemos isenção patronal 

referente ao INSS, conforme quadro abaixo: 
 
 
 
 
VALOR DA ISENÇÃO USUFRUÍDA PELA PESSOA JURÍDICA, SEUS 
ESTABELECIMENTOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
 

FOLHA DE PAGAMENTO 2017 
 

Competência 
 

Contribuição 
Patronal - R$ 

SAT 
R$ 

Terceiros 
R$ 

Total 
R$ 

Janeiro 900,38 45,01 202,58 1.147,97 

Fevereiro 745,45 37,27 167,72 950,44 

Março 745,45 37,27 167,72 950,44 

Abril 745,45 37,27 167,72 950,44 

Maio 745,45 37,27 167,72 950,44 

Junho 900,45 45,02 202,60 1.148,07 

Julho 854,52 42,72 192,26 1.089,50 

Agosto 794,38 39,71 178,73 1.012,82 

Setembro 784,20 39,21 176,44 999,85 

Outubro 784,20 39,21 176,44 999,85 

Novembro 784,20 39,21 176,44 999,85 

Dezembro 868,71 43,43 195,46 1.107,60 

13º Salário 784,20 39,21 176,44 999,85 

TOTAIS 10.437,04 521,81 2.348,27 13.307,12 
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ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS - 2017 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO % R$ 

1 – ORIGENS DOS RECURSOS   100,00 155.916,27 

Doações adotantes 25,27 39.397,28 

Receitas com doações – Pessoa Jurídica 13,60 21.200,00 

Receitas de Lojão de Usados 13,78 21.479,00 

Fórum de Apenados 16,66 25.977,23 

Receitas com Eventos 6,92 10.795,00 

Receitas de Aluguel 3,55 5.540,00 

Nota Fiscal Paulista 8,94 13.943,45 

Outros (Rendimentos de Aplicações) 13,31 20.752,48 

Diversos 1,05 1.631,65 

Deficit (+) Superavit (-) -3,08 -4.799,82 

2 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS 100,00 155.916,27 

a) ASSISTIDOS                                            14,10 21.989,39 

Alimentação 3,22 5.026,10 

Condução e Transporte 1,82 2.838,35 

Donativos, Cursos etc.  7,09 11.048,60 

Eventos/ outros 1,97 3.076,34 

 b) SALÁRIOS E ENC. COM PESSOAL     45,50 70.945,91 

Estagiários (**) 6,40 9.984,33 

Salários e Remunerações (***) 33,84 52.759,15 

Vale Transporte 2,25 3.505,80 

Impostos e Taxas (PIS/FGTS/IS) 3,01 4.696,63 

c) ADMINISTRATIVO                                 40,39 62.980,97 

Conservação e manutenção 4,58 7.142,32 

Água/Luz/Fone 5,45 8.496,41 

Depreciação 13,38 20.862,13 

Plano de Saúde 8,22 12.823,20 

Despesas diversas 8,76 13.656,91 
. 
(**) Atividades sócioeducativa 
(***) Assistente Social, Auxiliar Adm., Ajudante Geral  
(****)Cestas.básicas, vale refeição, desp. bancárias ,etc. 
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I. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 
Dando continuidade ao primeiro ano de sua execução, em 2016, neste ano, o 

projeto de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e 
Idosos já alcançou a quase totalidade dos objetivos a que se propôs. A meta de 
atendimentos, projetada inicialmente em 50 pessoas ao ano, foi ultrapassada, 
registrando-se 61 atendimentos e 24 visitas domiciliares, realizadas pela assistente 
social e a psicóloga da ARS. 

 
O projeto abrange os bairros do Saboó, Chico de Paula, Alemoa e entorno. 
 
Nessas áreas é feita uma busca ativa por idosos e familiares em situação de 

vulnerabilidade, com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e 
oportunidades de convívio familiar e social. O trabalho inclui contatos com pessoas 
atendidas por equipamentos como o CRAS, CREAS, Policlínicas, Conselho do Idoso e 
também com aquelas indicadas por moradores dos bairros e frequentadores da ARS. 

 
Nas visitas em domicílio o idoso, sua família e também os cuidadores que lá 

estão são orientados sobre as possibilidades de inserção na rede de proteção social 
do bairro que habitam, e informados a respeito dos benefícios e programas 
assistenciais aos quais têm direito. 

 
A ARS também proporciona, em sua sede, diversas oficinas, com atividades 

desenvolvidas uma ou duas vezes por semana e com duração de duas horas, 
aproximadamente. Além disso, são realizadas palestras, reuniões, projeções de filmes 
e outros eventos. 

 
O projeto é avaliado mensalmente, por meio de relatórios internos, e todos os 

atendidos são acompanhados de modo individual.  
 
Para dar andamento ao serviço, bem como obtermos informações de pessoas 

propensas a esse atendimento, fizemos reuniões com diversos equipamentos, 
divulgando nosso trabalho: 

 

DATA  LOCAL ASSUNTO PARTICIPANTES 

09/03/2017 Poli Alemoa Divulgação do trabalho com idosos da ARS 
Roseli, Margarida, Enf. Carla 
e 2 agentes de saúde 

10/05/2017 CREAS - Z. Leste Divulgação do trabalho com idosos da ARS 
Margarida, Josi, Juliana e 
Renata 

17/05/2017 CRAS B Retiro Divulgação do trabalho com idosos da ARS Margarida, Roseli e Bruno 

25/05/2017 
Centro de 
Convivência do Idoso 

Divulgação do trabalho com idosos da ARS Margarida, Roseli e Arilton 

31/08/2017 CRAS Alemoa Divulgação do trabalho com idosos da ARS 
Roseli, Margarida e Camila 
Inácio Cardoso Mota-resp. 
CRAS 

15/09/2017 CRAS Alemoa Divulgação do trabalho com idosos da ARS 
Margarida, Roseli e equipes 
técnicas dos CRAS Alemoa e 
Jd. São Manoel 
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Essas reuniões foram muito importantes para a ARS, pois após esse contato, 

nos foram passados alguns endereços de idosos que residem no Saboó e entorno, 
que resultaram nos atendimentos citados acima. As agentes de saúde do bairro 
também foram relevantes nesse nosso trabalho sempre nos informando os endereços 
dos mais necessitados. 

 
Estivemos na casa de uma senhora acamada, com Alzheimer, que havia ficado 

viúva recentemente, para orientar sua cuidadora a dar entrada no benefício junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para obter pensão por morte. Voltamos 
depois e conseguimos falar com seu filho, que nos informou já estar providenciando o 
benefício para sua genitora. Tentamos também sensibilizar essa cuidadora para que 
participasse de atividade em nossa sede, ou até mesmo receber atendimento 
psicológico para saber lidar melhor com a situação vivenciada. Porém, ela não 
compareceu. 

 
Fomos visitar uma viúva, também em isolamento social, porém a mesma 

informou estar aguardando parecer médico por estar com tumor em um olho, 
dificultando seu acesso a nossos serviços.    

 
Após visita domiciliar, à idosa, que encontrava-se em isolamento social, após 

fraturar o fêmur e ter ficado viúva, a convidamos a participar da oficina de crochê o 
que a deixou extremamente feliz e aos 82 anos realiza trabalhos de macramê e envia 
para o neto, residente na Austrália, para vendê-los.  

 
Uma pessoa com deficiência intelectual, nos procurou espontaneamente, 

solicitando atendimento psicológico e passou a ser atendida semanalmente. 
 
Em Julho, fomos visitar uma idosa, ex-aluna do curso da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, realizado na entidade e que deixou de frequentar devido à espera de 
cirurgia na bexiga, sendo que nesse intervalo a mesma ficou viúva e fomos orientá-la a 
dar entrada no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a mesma já tinha dado 
entrada na perícia para o mês de setembro. Após essa data, retornamos e soubemos 
que havia sido deferido. Ela ainda aguardava a realização de cirurgia na bexiga, a qual 
foi realizada em outubro, em clínica particular. Orientamos a retornar suas atividades 
no próximo ano.  

 
Em visita domiciliar a uma idosa casada, ambos sem renda, aluna do nosso 

curso de pintura, percebemos que a mesma tinha direito ao benefício da Lei Orgânica 
da Assistência Social -  LOAS e a encaminhamos ao Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) da Alemoa para realização da inscrição no Número de 
Identificação Social –NIS o que foi realizado e a mesma orientada pela Assistente 
Social do CRAS a dar entrada do benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, tendo sido agendado atendimento para início de 2018. Estamos em 
contato permanente para acompanhar o andamento do processo. 

 
Recebemos informação da agente de saúde sobre uma idosa acompanhada por 

ela, que encontrava-se em isolamento social, realizamos a visita e conversamos com a 
mesma e sua filha, sobre a importância de sua mãe participar de alguma atividade e 
apresentamos a grade de cursos oferecidos pela ARS, porém a mesma não 
compareceu. Continuaremos a insistir. 
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Todos os casos em que estamos atuando, daremos continuidade nas visitas e 

avaliações, insistindo e tentando motivá-los a frequentarem a entidade em seus 
diversos cursos. 

 
Para tirar dúvidas realizamos palestra sobre Direitos e Deveres, direcionada a 

adultos e idosos. A qual teve bom aproveitamento, com diversas questões e dúvidas 
esclarecidas. 

 
Encerramos o ano com um passeio dos assistidos ao Museu do Café, na sua 

maioria idosos. Foi muito gratificante pois a maior parte reside na cidade há muitos 
anos e não conhecia o museu. Com direito a cafezinho oferecido pela entidade.  

 
Buscamos, junto aos participantes das atividades oferecidas na entidade, obter 

informações sobre a existência de pessoas com deficiência e/ou idosas, para 
realizarmos visitas domiciliares e retirá-las de um possível isolamento social.  

 
Houve também, confraternizações, que elas mesmas promoveram, para 

comemorar aniversários, encerramento das aulas, Natal, etc. 
 
Os Idosos tiveram ainda, participação significativa nas atividades, cursos e 

oficinas oferecidas na entidade, o que pode ser resumidamente visualizado no quadro 
a seguir: 
 

CURSO / 
ATIVIDADE 

MATRICULADOS / 
PARTICIPANTES 

IDOSOS 
PORCENTAGEM 

(de participação de idosos) 

Artesanatos 23 13 57 % 

Bordado 16 9 56 % 

Crochê 18 8 44 % 

Customização 15 5 33 % 

EJA 10 4 40 % 

Espanhol 26 1 4 % 

Informática 52 7 14 % 

Palestras diversas 27 15 56 % 

Passeio 25 15 60 % 

Pintura em 
Tecidos 

24 12 50 % 

Tricô 18 11 61 % 
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II. APOIO SÓCIOEDUCATIVO 

 
 

1. Atividades Socioeducativas e Cidadania 

 
Foram realizadas, durante todo o ano letivo, atividades sócioeducativas com 

crianças do bairro e entorno. As atividades funcionaram cinco dias por semana, no 
período da tarde, com a duração de 2h30m/dia, monitoradas por duas estagiárias 
contratadas junto ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

 
As Unidades escolares atendidas pela instituição durante o ano foram: UME 28 

de Fevereiro, no Saboó, com 26 alunos atendidos, UME Martins Fontes, no Saboó, 07 
e Colégio Dino Bueno, Encruzilhada, 01. 

 
Temas de cidadania envolvendo as questões de respeito ao próximo, ao 

patrimônio e ao meio ambiente, foram ministrados e debatidos juntamente com as 
aulas didáticas. Atividades complementares, de suporte, foram oferecidas a alunos 
mais desenvolvidos, como aulas de Informática Educativa, além de aulas individuais 
de alfabetização, para alunos em situação de defasagem, relativamente ao grupo. Em 
Informática houve aula uma vez por semana, ministrada por professor voluntário, com 
três crianças por vez, alternadas durante o ano. Atividades paralelas foram 
desenvolvidas semanalmente, com os alunos, nas áreas de xadrez, trabalhos 
manuais, frequência à Biblioteca, Capoeira, além de sessões avulsas de cinema. 
Todas essas atividades foram conduzidas por voluntários. 

 
Com o objetivo de melhorar a concentração dos alunos, foram realizadas aulas 

de xadrez, que ocorreram uma vez por semana, com professora voluntária, num total 
de 10 sessões, com frequência média de 06 alunos. 

 
As aulas de trabalhos manuais que estimulam a parceria, a cooperação e a 

criatividade dos alunos foram realizadas, por professora voluntária, uma vez por 
semana, num total de 10 aulas com frequência média de 14 alunos. 

 
A Biblioteca, durante o ano, com funcionamento semanal, realizou seções de 

leitura individual, dirigidas a alunos com dificuldade e cada seção contou com 13 
alunos. Já a Biblioteca de Rua ocorreu aos sábados, com 18 dias de funcionamento e  
43 livros retirados, destinados a 32 leitores. Conta com 842 livros catalogados. Em 
maio foi inaugurada a Biblioteca Infantil Martins Fontes, quando o artista Luiz Bom 
declamou poema do mesmo. Em 11 dias de funcionamento 64 crianças retiraram 68 
livros. 

 
Nas aulas de Capoeira os alunos tiveram a oportunidade de movimentar o 

corpo, aprimorando a coordenação motora. Ocorreram 64 aulas de Capoeira, com 
frequência de 14 alunos por aula.   

 
As crianças participaram do Concurso de Tabuada, que contou com 23 

participantes e os três primeiros foram premiados. 
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Foram realizados 29 testes de visão, resultando em 03 encaminhamentos para 
as Policlínicas em que são atendidos e posteriormente a Casa da Visão. 

 
Em outubro as crianças foram avaliadas por dentistas voluntários resultando em 

05 encaminhamentos para a Policlínica do bairro. 
 
O quadro geral da frequência às atividades socioeducativas, que engloba 

atividades diversas, foi o seguinte: 
 

Alunos matriculados            34 

Dias letivos 181 

Total de aulas 362 

Comparecimentos 3.615 

Freq. Média /dia 24 

 
Ao final das atividades, constatamos que 27 crianças chegaram ao final e 100% 

foram aprovadas nas unidades escolares de ensino, o que é um bom indicador da 
importância das atividades socioeducativas. Esse excelente resultado se deve ao 
trabalho desenvolvido pelos técnicos que atuaram na entidade. 

 
Foi servida merenda, diariamente, às crianças das atividades sócioeducativas. 
 
 
 
 

 2. Educação de Jovens e Adultos 

O curso para Jovens e Adultos (EJA), destinou-se a estimular o acesso dos 
alunos à rede normal de ensino, bem como auxiliar na alfabetização de pessoas que 
nunca tiveram acesso à escola ou a frequentaram por pouco tempo. Foi ministrado 02 
dias por semana, à tarde com professora voluntária. Ocorreram aulas às segundas e 
quartas-feiras, das 14h às 16h. Iniciaram dez alunos e terminaram seis. Desses, 40% 
são idosos.  

 

 Alunos matriculados 10 

Concluíram com êxito 06 

Total de aulas  61 

Nº de comparecimentos  307 

Média por aula  05 

  
 
 
 

3. Curso Preparatório 

Com o objetivo de preparar jovens e adultos a concursos em escolas técnicas, o 
curso foi realizado aos sábados, das 8h às 10h, nos dois semestres. No primeiro 
semestre foram matriculadas 48 pessoas. No segundo semestre o curso foi iniciado 
com 22 pessoas inscritas, alguns alunos vindos do primeiro semestre, chegando ao 
término 37 pessoas. Um ex-aluno do curso preparatório, tornou-se voluntário, como 
auxiliar dos professores. 
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4. Inclusão Digital 

Oferecemos aulas de iniciação digital para aproximadamente 20 adultos e 
idosos, distribuídos em 4 turmas. 

 
 

 
 
 

III.  AÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

1.  Informática 

O curso de informática proporcionou a aprendizagem do programa operacional 
Windows e dos aplicativos Word, Excel, Power Point e Internet, com a duração de 04 
(quatro) meses por semestre. A seleção de alunos para esses cursos foi feita através 
de testes individuais e posterior entrevista. As aulas, semanais, tiveram duas horas de 
duração e foram ministradas por voluntários. Foram entregues 06 certificados de 
frequência e aproveitamento no 1º semestre e 10 no segundo. Recebemos 
encaminhamento de 05 pessoas do Instituto Nacional de Segurança Social – INSS 
para a realização do curso de informática.  

 
 

  
 

 

2. Espanhol 

O curso ocorreu aos sábados pela manhã, monitorado por professora 
voluntária. Iniciou-se com 19 alunos encerrando-se em setembro por desistência de 
todos. 
  
 
  

 

Alunos matriculados 70 

Total de aulas 28 

Comparecimento total 750 

Média de comparecimento por aula 27 

Concluíram com êxito 37 

Alunos matriculados (dois semestres) 52 

Comparecimento total 235 

Média por aula (individual) 03 

Total de aulas 95 

Concluíram com êxito 1º semestre 06 

Concluíram com êxito 2º semestre 10 

Alunos matriculados 26 

Total de aulas 17 

Nº de comparecimentos 68 

Média por aula 04 
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 3. Crochê 

O curso de crochê, com professora voluntária, proporcionou às participantes, 
além da oportunidade de agradável convívio, confeccionar trabalhos para obtenção de 
renda no total de R$ 420,00 para uma pessoa, além de presentear, em amigos e 
parentes. Contou no seu início com a participação de 18 pessoas, tendo beneficiado 
em seu término, um total de 11, das quais, 08 são idosas. Realizado às quartas-feiras, 
das 15 às 17 h. 

   
 

 
 
 
4.  Pintura em tecido 

O curso de pintura em tecido, com professora voluntária, ocorreu às terças, 
para alunas iniciantes e quintas-feiras para avançadas, das 15 às 17h com a  
participação inicial de 24 pessoas, beneficiando-se ao seu término, 22, 50% são 
idosas. Parte das peças produzidas foi vendida, com renda para os participantes. 
Peças de pintura em tecido renderam a três alunas um valor de R$ 855,00, sendo 13 
peças vendidas. 

 

Alunos matriculados 24 

Total de aulas 71 

Comparecimento total 388 

Média por aula 05 

Concluíram com êxito 22 

         
 
5. Oficina de bordados 

Na oficina de bordados, conduzida por professora voluntária, foram produzidas 
diversas peças, entre panos de prato e toalhas artesanais. Foram beneficiadas 14 
pessoas, tendo 11 em seu término, das quais 09 são idosas. Realizou-se às 
segundas-feiras das 14h30 min às 16h30min. 

 

Alunos matriculados 16 

Total de aulas 41 

Comparecimento total  391 

Média por aula  10 

Concluíram com êxito 11 

 
 
6. Customização 

No curso de customização, conduzido por professora voluntária, foram 
transformadas diversas peças de roupa. Iniciaram 15 pessoas, sendo 05 idosas, tendo 
ao término 05. As aulas realizaram-se às terças-feiras, das 14h30 min às 16h30min. 

Alunos matriculados 18 

Total de aulas 38 

Comparecimento total                           326 

Média por aula  09 

Concluíram com êxito 11 
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Alunos matriculados 15 

Total de aulas 13 

Comparecimento total  48 

Média por aula  04 

Concluíram com êxito 05 

  
 
 
 
7. Tricô 

    Na oficina de tricô, as alunas aprenderam e confeccionaram diversas peças 
como blusas, cachecóis, golas, gorros e roupas para bebê. Ocorreu às segundas-
feiras, das 16h às 18h, com professora voluntária. Iniciou com 17 alunos, dessas 11 
são idosas, concluindo com 13 alunos. 
 

Alunos matriculados 18 

Total de aulas  39 

Comparecimento total            426 

Média por aula  11 

Concluíram com êxito 13 

 
 
 
 
8. Artesanatos diversos  

No mês de março e abril ocorreram aulas com enfeites de páscoa, houve 03 
aulas e 07 participantes. Com frequência de 03 alunos por aula.  

Em novembro, foram realizadas 04 aulas de enfeites natalinos com feltro, com 
frequência média de 08 alunos. 

 
 
 
 

9. Confecção de Currículos 

Foram confeccionados pela secretária da entidade, 60 currículos, a moradores 
do bairro e entorno. 
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IV.  AÇÕES RECREATIVAS E DE LAZER DIRIGIDO 

   
 
Foram desenvolvidas várias ações voltadas à sociabilização e integração de 

crianças, adolescentes, adultos e idosos.  Entre elas, destacamos: 
 

- Entrega de coelhinhos de chocolate oferecidos pelo Grupo GAU, participaram 29 
crianças (11/04/2017); 
 
- Festa da Páscoa para 29 crianças das Atividades Socioeducativas, com bolos, doces 
e salgados além de caixas de bombons oferecidos pela voluntária Rosemiri Antonino e 
amigas, além de animação com personagens do grupo V Company. Entrega de ovos 
de chocolate doados pelo Fundo Social de Solidariedade – FSS (13/04/2017); 
 
- Em homenagem ao Dia do Livro houve, em abril, reinauguração da biblioteca infantil 
da ARS, nomeada Biblioteca Martins Fontes, quando o artista Luiz Bom declamou 
poema do homenageado. Participaram 40 pessoas entre adultos e idosos 
(27/04/2017); 

 

- Em maio, houve ainda contação de histórias dirigidas às 25 crianças, com o artista 
Luiz Bom; marcando a reabertura da biblioteca infantil da ARS (10/05/2017); 
 
- Festival de integração de capoeira - Prof. Ricardo e amigos capoeiristas, em junho. 
Participaram 50 pessoas (24/06/2017);    
 
-  Festa Junina e encerramento do primeiro semestre das atividades socioeducativas 
com lanche, gincanas e prendas além de animação da V Company Entretenimento e 
Cia de Teatro, por intermédio da voluntária Rosemiri Antonino. Participaram 22 
crianças (30/06/2017); 
 
- Palestra / Orientação e Dinâmica com os alunos das atividades socioeducativas 
realizada por alunos do 1º ano de medicina da Universidade Lusíada em parceria com 
UBS Alemoa, sobre Higiene e Saúde, realizada em agosto, quando participaram 30 
pessoas (18/08/2017); 
 
- Palestra / Orientação e Dinâmica com os alunos das atividades sócioeducativas 
realizada por alunos do 2º ano de medicina da Universidade Lusíada em parceria com 
a Unidade Básica de Saúde - Alemoa, sobre Pirâmide Alimentar, em agosto, contou 
com 33 participantes (25/08/2017); 
 
- Concurso de Tabuadas com alunos das Atividades Sócioeducativas, em agosto, com 
premiação dos 3 primeiros colocados (25/08/2017); 
 
- Palestra sobre Prevenção e Saúde Bucal – Jornada Odontológica, realizada pela 
Faculdade Metropolitana de Santos – UNIMES, com o Profº responsável José Cassio 
Magalhães e 17 alunos estudantes de Odontologia, com a participação de 15 adultos e 
idosos e 38 crianças (26/09/2017); 
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- Palestra / Orientação e Dinâmica com os alunos das atividades sócioeducativas 
realizada por alunos do 2º ano de Medicina da Universidade Lusíada em parceria com 
UBS Alemoa, sobre Reciclagem, em outubro. Participaram 19 crianças (06/10/2017); 
 
- Festa do Dia das Crianças com alunos das Ativ. Socioeducativas com atividades 
lúdicas e distribuição de presentes feita pela voluntária Rosemiri Antonino e amigas 
Juliana e Thairis, realizada em outubro, contou com 19 participantes (11/10/2017); 
 
- Passeio ao Museu do Café com 25 adultos e idosos das oficinas e cursos da ARS 
(18/10/2017); 
 
- Palestra / Orientação e Dinâmica com os alunos das atividades sócioeducativas 
realizada por alunos do 1º ano de medicina da Universidade Lusíada em parceria com 
UBS Alemoa, sobre água, realizada em outubro com 22 participantes (27/10/2017); 
 
- Passeio ao Baccará Bar e Grill com crianças das atividades sócioeducativas, 
oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos e transporte custeado pela 
OAB Santos, em outubro, com 30 participantes (30/10/2017); 
 
- Comemoração ao Dia das Bruxas com 17 crianças das Ativ. Sócioeducativas com 
doces e guloseimas oferecidos pela voluntária Rosemiri Antonino (31/10/2017); 
 
- Votação do "Melhor Companheiro" entre 17 alunos das atividades sócioeducativas, 
realizado em outubro (31/10/2017); 
 
-  Palestra sobre Direitos e Deveres com Advogada Tatiana Balula com a presença de 
12 adultos e idosos (06/11/2017); 
   
-  Palestra: Educação para o Trânsito com a Gerência de Comunicação e Educação da 
CET Santos, dirigida aos alunos das atividades socioeducativas, contou com a 
participação de 18 crianças (14/11/2017); 
 
-  Entrega de presentes, doces e livros para os alunos das ativ. Sócioeducativas, pelo 
Grupo GAU, em dezembro para 26 crianças (04/12/2017); 

 

- Festa com Animação Teatral, brincadeiras e distribuição de doces, realizada por 
conhecidos da voluntária Rosemiri Antonino, em dezembro, participaram 25 crianças 
(06/12/2017); 
 
-  Festa de encerramento das Ativ. Sócioeducativas com distribuição de Sacolinhas de 
Natal, com a presença do Papai Noel e apresentação musical pelas crianças das 
atividades socioeducativas. Participaram 58 pessoas (07/12/2017). 
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V.  AÇÃO SOCIAL  

 
 

1- Serviço social:  

Além do trabalho de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas, foi também realizado pela Assistente Social, com auxílio de 
Psicóloga voluntária, diversos serviços como planejamentos, visitas domiciliares, 
relatórios, supervisão dos cursos mantidos na entidade, fazendo o acompanhamento e 
dando suporte a alunos e familiares quando necessário, professores e voluntários da 
entidade. 

Busca de parcerias, palestrantes, recreações e lazer, novos voluntários, novas 
atividades, promoções, passeios, etc.  

Participação em reuniões diversas, representando a entidade.  
 
 
 
 
2- Visitas internas e externas:  

 

DATA  LOCAL ASSUNTO PARTICIPANTES 

 
09/03/2017 Poli Alemoa 

Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Roseli, Margarida, Enf. 
Carla e 2 agentes de saúde 

 
19/04/2017 ARS 

Conhecer sede e trabalho 
realizado na entidade 

Vereadora Audrey Kleys e 
Vanessa Machado 

 
10/05/2017 CREAS - Z. Leste 

Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Margarida, Josi, Juliana e 
Renata 

 
17/05/2017 CRAS B Retiro 

Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Margarida, Roseli e Bruno 

 
25/05/2017 

Centro de Convivência 
do Idoso 

Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Margarida, Roseli e Arilton 

 
12/07/2017 

Cons. Nébias, 754- 
Santos 

Capacitação Nota Fiscal 
Paulista 

Roseli - Coord. Programa 
NFP- Carlos Ruggieri 

 
14/08/2017 

EE Bartolomeu 
Gusmão 

Divulgação Nota Fiscal Paulista 
Roseli / Coordenadora 
Pedagógica da Escola 

 
14/08/2017 Estrada Transportes 

Divulgação Nota Fiscal Paulista 
via e-mail e telefone 

Roseli / Dep. Marketing 

 

31/08/2017 CRAS Alemoa 
Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Roseli, Margarida e Camila 
Inácio Cardoso Mota-resp. 
CRAS 

 
12/09/2017 Santa Casa de Santos 

Palestra sobre Prevenção ao 
Suicídio 

Psicóloga Margarida 

 

15/09/2017 CRAS Alemoa 
Divulgação do trabalho com 
idosos da ARS 

Margarida, Roseli e equipes 
técnicas do CRAS Alemoa e 
Jd. São Manoel 

  

Como resultado do contato mantido com representações municipais ligadas à 
família, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Fundo Social de 
Solidariedade, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e 
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS ocorreram várias ações.  
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Do Fundo Social de Solidariedade de Santos, recebemos doações de roupas, 

cobertores, alimentos, leite em pó, ovos de páscoa. Do Programa “Viva Leite”, do 
Governo do Estado recebemos 279 litros de leite in natura, através da Subprefeitura 
da Zona Noroeste.  Do Centro Espírita Allan Kardec recebemos leite em pó, alimentos 
e produtos para vendas no lojão de usados e brechó, além de peças de artesanato 
produzidas por grupo permanente de costura.    

 
Com o Conselho Tutelar da Zona Noroeste, mantivemos contato para troca de 

informações e apoio. 
 
Através de Psicóloga do INSS, recebemos encaminhamento de 06 segurados 

para inserção no curso de informática, os quais foram atendidos.  
 

 
Fortalecendo vínculos os grupos abordaram questões de cidadania e de defesa 
de direitos, conforme quadro abaixo: 

 

DATA TEMA PALESTRANTE 

08/02/2017 Convivência e comunicação Simone 

10/02/2017 Pessoas especiais Janaina 

15/02/2017 Cuidados Comportamentais e comunidades Janaina e Simone 

21/02/2017 Respeito ao Patrimônio Simone 

22/02/2017 Comunicação Janaina 

09/03/2017 Dengue Gama 

06/03/2017 Voluntariado Janaina 

13/03/2017 Vizinhança / Pessoa humana Janaina e Simone 

20/03/2017 Liberdade Janaina 

27/03/2017 Moradia Janaina 

29/03/2017 Valores / Habitação Simone 

30/03/2017 Quando e como lavar as mãos Gama 

03/04/2017 Serviços públicos Janaina 

04/04/2017 Repeito às leis e regras de convivência Élcio 

10/04/2017 Racismo Janaina 

17/04/2017 Trabalho Janaina 
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24/04/2017 Apresentação / Vizinhança Janaina e Simone 

27/04/2017 Significado da Política Simone 

02/05/2017 À mesa Janaina 

05/05/2017 O Lixo / Armas de fogo Simone 

08/05/2017 correspondência / Pessoas especiais / Comunicação Janaina e Simone 

15/05/2017 Conversa social / Voluntariado / Direitos Janaina e Simone 

22/05/2017 Pontualidade Janaina 

29/05/2017 Expressão de tratamento Janaina 

05/06/2017 Tabagismo / Moradia / Racismo Simone e Tayni 

06/06/2017 Trabalho Simone 

09/06/2017 Conversa social / Pontualidade Simone 

12/06/2017 Expressão de tratamento Tayni 

14/06/2017 Dengue Tayni 

19/06/2017 Ser gentil Tayni 

01/08/2017 Valor do estudo Tayni 

07/08/2017 Poderes políticos Tayni 

15/08/2017 Entidades de bairro Tayni 

24/08/2017 Vizinhança Tayni 

28/08/2017 Independência do Brasil Simone 

11/09/2017 Economia Tayni 

12/09/2017 Relacionamento / Convivência / Comunicação Simone e Tayni 

13/09/2017 Ser gentil / Cuidados Comportamentais Simone 

14/09/2017 Respeito ao Patrimônio Simone 

15/09/2017 Vícios Simone 

19/09/2017 Valores Tayni 

22/09/2017 Poderes políticos / Entidades de bairro Simone 

26/09/2017 
Palestra: Prevenção e Saúde Bucal - Jornada 
Odontológica UNIMES 

José Cassio 
Magalhães- prof. 

Reponsável + 2 Prof. 
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e 17 alunos 

28/09/2017 Habitação Tayni 

03/10/2017 Saúde Tayni 

09/10/2017 Respeito ao próximo Simone 

16/10/2017 Classificação dos alimentos Tayni 

26/10/2017 Diversidade humana Tayni 

27/10/2017 Cidadania e trânsito Simone 

06/11/2017 
Palestra: Diretos e Deveres, direcionada a adultos e 
idosos 

Tatiana Balula - 
Advogada 

14/11/2017 
Palestra: Educação para o Trânsito com a Gerência de 
Comunicação e Educação da CET Santos, dirigida aos 
alunos das atividades sócioeducativas 

Cristina 
M.S.G.Guerra / 

Rosângela Garcia / 
Sônia Eliana S. 
Garcia da CET 

 
 

 

 

VI.   AÇÕES NAS ÁREAS PSICOLÓGICA E FONOAUDIOLÓGICA  

 
Em Psicologia, tivemos a atuação de uma voluntária, que realizou 206 

atendimentos, em sessões semanais, individuais e em grupo com crianças e adultos.  
Realizou também trabalho semanal com as crianças das atividades socioeducativas 
com 243 atendimentos em grupo. 

Em Fonoaudiologia, em consultório próprio, tivemos a colaboração de uma 
voluntária, em seções quinzenais a duas crianças, com um total de 41 atendimentos. 

 
 
 
 
 

VII. DIVERSOS 

 

1. Transporte 

A instituição fornece cartões magnéticos com créditos de passagens de ônibus, 
conforme cada caso, aos assistidos e voluntários, que os utilizam para frequência a 
cursos, recebimento de benefícios e tratamento médico.   

No ano foram distribuídas 566 passagens, em alguns casos, múltiplas, a 38 
favorecidos, no valor equivalente a R$ 2.237,76 (Dois mil, duzentos e trinta e sete 
reais e setenta e seis centavos). 
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2. Alimentos  

Foram doados 132,790 quilos de componentes de cesta básica, 41,200 quilos 
de leite em pó e 305 litros de leite in natura, sendo este também utilizado na merenda 
diária dos alunos das atividades socioeducativas. 

 
 
 

3. Doações 

 Como atividade complementar, conforme a análise dos casos, é feito 
atendimento material, resumindo-se no seguinte quadro:  
 

Modalidade Unidade Quantidade 

Sacolas de Natal-crianças (1) Unidade 58 

Enxoval de bebê                           Kits 02 

Merenda escolar Unidade 3615 
   (1) Roupas e calçados novos, brinquedos e comestíveis para crianças.     

 
 
4. Prestação de serviços 

   A ARS também atuou na prestação de serviços, conforme o resumo a seguir:  
 

Modalidade Quantidade 

Testes de visão p/ crianças e adultos  29 

Encaminhamento oftalmológico 03 

Encaminhamento dentário* 05 

 *Em outubro, os alunos das atividades sociais, foram avaliados, por dois dentistas voluntários sendo encaminhadas 05 crianças, 

para Policlínica da Alemoa. 

 

 

5. Cessão de espaço 

Cedemos espaço para o grupo “Arte para a Vida” – APAV, que ofereceu curso 
de violão em 56 aulas com frequência média, por aula, de 06 alunos. Em julho foi 
realizada apresentação musical para as famílias e convidados. Ocorreram também 
aulas aos sábados das 10:00 às 12:00hs. O curso foi encerrado em setembro.  

Cessão de espaço para “Jockey Instituição Promocional – JIP”. Realizada 
“Concomitância” para os adolescentes, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 14:00hs.  
Foram 136 aulas com frequência total de 2374 alunos.    
 
 
6.  Doações diversas recebidas 

 

31/03/2017 
Recebemos do Grupo GAU 30 coelhos de chocolate e 10,480 de 
alimentos para merenda 

06/04/2017 
Recebemos a doação de 50 Ovos de Páscoa do Fundo Social de 
Solidariedade 

09/05/2017 
Padaria Paraíso dos Pães, no Gonzaga, começou a doar pães 2x por 
semana para merenda das crianças 

01/11/2017 
Recebemos doação de 27,200 kg de leite em pó, arrecadados em 
evento no Cine Roxy, da escritora Letícia Mello e grupo Do For Love. 
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VIII. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENTIDADE 

 
 - AFRESP nos convidou para participarmos de apresentação de projeto no valor de 
até 50 mil – (um projeto para cada regional), infelizmente não fomos contemplados, a 

Gota de Leite ganhou o prêmio;  
 
- Arquiteta Laurete Pissolati, elaborou de forma voluntária e gratuita laudo técnico da 
entidade para ser apresentado aos bombeiros, para emissão do CLCB – Certificado de 
Licença do Corpo de Bombeiros, o qual foi aprovado sem nenhuma restrição; 
 
- Enviamos periodicamente material elétrico/eletrônico com defeito, para SETTAPORT 
– empresa que recicla esse tipo de material. Consertam quando possível, doam para 
entidades e também vendem para reverter em verba para os projetos sociais deles; 
 
-  Durante todo ano, principalmente nas matrículas para os cursos ministrados pela 
ARS, realizamos campanha de doação de material de limpeza para os usuários. 
Muitos fizeram a doação, mas não o suficiente para atender às necessidades da casa; 
 
- Volkswagen nos mandou e-mail convidando a participar de  Seleção de projetos 
daquela entidade, mas a ARS não tinha o perfil que o projeto exigia; 
 
- Depois de muita insistência por parte desta diretoria o CMAS em reunião ordinária 
para reclassificar as entidades assistenciais, chegou à conclusão de que a ARS tinha 
direito de inserir cupons fiscais no site da receita estadual. Mas foi a SEAS que 
telefonou dando a noticia, pois temos a titularidade CEBAS (Certidão de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social). Causou-nos surpresa o fato de ficarmos tantos 
meses proibidos por força de lei, de inserir os cupons; 
 
- Em 18 de março mais uma inundação no bairro do Saboó – Myrian e Roseli 
pernoitaram na entidade, só conseguiram ir para casa as 7 horas da manhã. Fizemos 
várias publicações com fotos na rede social e para o jornal A Tribuna; 
 
- Viviane Aranha voluntariamente fez um marketing da ARS sobre as Atividades 
Socioeducativas, para receber doações, mas não obtivemos nenhum resultado; 
 
- MACF – Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal  é um grupo criado para tentar 
anular a lei que deu novo regulamento para a Nota Fiscal Paulista, e que teve 
audiência com Marcio França sobre NFP, mas nada ficou resolvido. A diretora 
Evangelina de Andrade representa a entidade no grupo; 
 
- Foi feita recarga e manutenção dos extintores da entidade, que estão devidamente 
atualizados; 
  
- Em 28/04 -Gilberto Luz Pereira, marido de nossa voluntária e conselheira fiscal Taís 
Cury, ao comemorar 70 anos, pediu aos convidados que doassem qualquer valor em 
dinheiro na conta da ARS, ao invés de presente para ele; o resultado foi de 
R$3.084,80 
 
- A AFRESP nos comunicou que para o próximo ano, em 2019 para termos direito a 
doação, deveremos apresentar projeto para compras de máquinas e equipamentos. 
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Isso vai dificultar a parte financeira da entidade, porque, parece que todas entidades 
que fazem doação para outras entidades estão fazendo a mesma exigência. Assim, 
acreditamos que as entidades ficarão equipadas mas com dificuldades para fazer 
pagamentos, por exemplo: folha de pagamento; 
 
- A ARS participou ativamente de campanha para mobilização contra novas regras das 
NFP através de divulgação por e-mail, WhatsApp e Facebook para várias autoridades 
e jornais; 
 
- Foi Inaugurada biblioteca infantil da ARS, nomeada “Biblioteca Infantil Martins 
Fontes”; 
 
- Fizemos uma campanha para adquirir alimentos para creche Lar Felicidade do chef 
Aldo Mey, que faz, gratuitamente todos os almoços beneficentes da ARS; 
 
- Em 27/06 – representantes da ARS, Creche Vó Benedita, Cerex, Camps Guarujá, 
São Jorge e Casa da Esperança, compareceram à Camara de Santos, com 
assessores Diogo e Fernando, da vereadora Telma de Souza, para falar sobre novas 
regras da NFP; 
 
- O MACF - Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal depois de muitas mobilizações 
conseguiu a prorrogação de prazo para novas regras da NFP pelo estado de SP até 
31 de dezembro de 2017. As entidades ganharam um folêgo; 
 
- Professor de música Leonardo Carlos fez em julho, apresentação de música cuja 
renda foi revertidada 50% para ARS e 50% para ele, para cobrir suas despesas, mas o 
resultado foi abaixo do esperado; 
 
- Para divulgar melhor a campanha para NFP e suas novas regras, fomos no CEAK, 
algumas pessoas se interessaram em doar individualmente seus cupons. Visitamos 
também o Colégio Universitas e a Escola Estadual Bartolomeu de Gusmão no Saboó 
fomos muito bem recebidos, mas não obtivemos bons retornos. Ainda sobre a 
campanha NFP – fizemos contato com empresas que nos conhecem, como ATAC e 
transportadoras da região, para divulgarem aos empregados nossa campanha; 
 
- Em 17 de agosto o grupo Cidadania BB Litoral A/C da Sra. Walkiria Brunetto; 
presenteou a ARS com um notebook para ser usado na secretaria e o computador da 
secretaria está sendo usado pela comunidade à procura de emprego, pesquisa e 
principalmente doações de cupons fiscais para NFP, em favor da ARS 
 
- Em agosto, a loja Riachuelo de São Vicente nos doou várias peças de roupa, que 
vendemos no brechó; 
 
- Tentamos saber mais sobre captação de recursos através do MACF; mas não 
encontramos um modelo que se adequasse à ARS; 
 
- Através da dra. Vania Loureiro, mais uma vez realizamos evento na entidade sobre 
Prevenção e Saúde Bucal – Jornada Odontológica, realizada pela Faculdade 
Metropolitana de Santos – UNIMES; 
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- Em 14/09 a voluntária Vilma Assunção foi representar a ARS em um work shopping, 
que divulga o trabalho do prof. Muhammad Yunys em Bengali / Bangladesh e o 
desenvolvimento de projetos / negócios sociais autossustentável semelhantes no 
Brasil / Santos LIMPET / AGUAAMA/ QUERÔ; 
 
- Campanha NFP divulgada nas redes sociais, foi elaborada pela jornalista Maria Izilda 
Bueno; 
 
- Por iniciativa própria, passamos a colocar um cofrinho para arrecadar moedas em 
alguns estabelecimentos.  Dois estabelecimentos aceitaram e houve algum retorno; 
 
- A OAB custeou transporte para passeio ao Baccará Bar e Grill para 30 crianças das 
atividades sócioeducativas, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos;  
  
- Reunião 25/11/17 para eleger 1/3 do conselho e colocar a decisão da Presidente 
Myrian de Domênico Rodrigues de se licenciar do cargo, sendo substituída pela 
diretora Sirléia Chioro dos Reis, que passa a ser presidente em exercício; 
 
- Fizemos orçamento para trocar o poste de energia que estava oferecendo perigo 
eminente e colocar 2 relógios (1 para ARS e 1 para edícula). Conseguimos doação do 
Rotary Santos Praia no total de R$ 3.580,00, através de nosso amigo Arthur Ciconte. 
Este também disse que poderíamos apresentar outros projetos referentes a máquinas 
e equipamentos. Talvez optemos pela manutenção do telhado. Também vamos 
convidá-los para nos visitar; 
 
- NFP – encerrou-se em 31 de dezembro, a arrecadação nas urnas. Um projeto de lei 
nº 718/2017 do deputado Jorge Caruso que passou pela ALESP, está na mesa do 
governador para ser sancionada. Precisamos de muitas assinaturas para tentar 
reverter essa situação. A Campanha #SancionaAlckminPL718 está nas redes sociais 
e também pode ser apoiada pelo link: https://www.sosongs.minhasampa.org.br/ 
que envia e-mails ao Governador e pessoas estratégicas para pressionar a sanção; 
 
- No carnê de IPTU de 2018 a Prefeitura Municipal de Santos nos isentou do imposto e 
da Taxa de Remoção de Lixo. 
 

 
 

IX.  ADMINISTRAÇÃO 

 
A ARS manteve em dia sua escrituração contábil e compromissos legais, 

revalidando inscrições e cadastros nos organismos oficiais a que se vincula, bem 
como efetuando recolhimentos trabalhistas e previdenciários devidos em razão de seu 
corpo funcional. Atendemos a todas as obrigações derivadas de inscrições nos 
conselhos municipais do setor, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
do Estado, no Ministério de Assistência Social para podermos manter a titularidade da 
CEBAS (Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social). Houve 
renovações de registros nesses organismos, bem como do alvará da Prefeitura de 
Santos.  
 Em cumprimento às disposições estatutárias, realizamos reunião ordinária do 
Conselho Deliberativo em 01 de abril de 2017, para aprovação das contas e relatório 

https://www.sosongs.minhasampa.org.br/
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de atividades de 2016. Os voluntários reuniram-se em assembleia geral ordinária, em 
25 de novembro, para eleição de um terço do conselho deliberativo (mandato de 
1°/01/2018 a 31/12/2020), cuja ata foi registrada em cartório e em cuja composição 
ficaram os seguintes conselheiros: Maria José Dias Perrone, Paulo Cezar Martins 
Gama e Vilma dos Santos Assunção. Nesta assembleia também foi aprovado o pedido 
de licença do cargo de presidente de D. Myrian de Domênico Rodrigues, ficando como 
Presidente em exercício a então vice presidente, Sirléia Chioro dos Reis.  Nessa 
mesma reunião homenageamos D. Maria Nilce Ventura Muniz que por motivo de saúde pediu 
licença do cargo de conselheira, cuja substituição foi feita por D. Vilma Assunção. Também 
homenageamos D. Myrian de Domenico Rodrigues, presidente por vários anos e fundadora da 
entidade. 
 Compuseram o quadro diretivo da ARS, em 2017, os seguintes voluntários e 
seus respectivos cargos: Presidente: Myrian de Domênico Rodrigues; Vice-
presidente: Sirléia Chioro dos Reis; 1º Secretária: Evangelina de Andrade; 2º 
Secretária: Vera Stoicov; 1º Tesoureiro: José Possarle Furlan; 2º Tesoureiro: José 
Roberto Pereira; Diretor de Patrimônio: Paulo Henrique dos Santos Costa. O 
Conselho Fiscal, está composto pelos seguintes voluntários: Ademar dos Reis, Taís 
Assunção Curi Pereira e Luiz Argento. Para a presidência do Conselho Deliberativo a 
conselheira Maria de Nazareth Coelho. Em 25 de novembro de 2017 em eleição de 
1/3 do conselho foram reeleitos os conselheiros Maria José Dias Perrone e Paulo 
Cezar Martins Gama, e eleita Vilma Assunção substituindo Maria Nilce Muniz para o 
triênio 2018 a 2020. 

 
 
 

X. REGISTROS 

 
Com atribuições específicas na entidade estiveram as voluntárias e voluntários, 

Sirléia Chioro dos Reis (pintura em tecido, sacolinhas de Natal, inserção de NFP e 
oficina de costura do CEAK ), Lúcia Ventura (crochê, oficina de costura no CEAK e 
bazares), Conceição Nery Martins (representante da ARS em reuniões externas, 
inserção de NFP e bazares), Josefa Ferreira Lima Cabral   (bazares), Maria de 
Nazareth Coelho, Quitéria Ferreira da Silva Lima, Vilma Moreira Xavier (bazar de 
usados e bazares), Gedalva Batista (manutenção de página da entidade em rede 
social e inserção de NFP), Paulo Cezar Martins Gama e Elcio Fonseca (informática e 
inserção de NFP), Luiz Aurélio Rodrigues Júnior,  Alex Benites Lopes (informática e 
curso preparatório), Vilma dos Santos Assunção (informática, oficina de costura no 
CEAK e inserção de NFP), Sílvia Fortuna Marrach (fonoaudiologia),  Vera Stoicov 
(espanhol), Myrian de Domênico Rodrigues (Leitura e alfabetização dirigida), Marilú 
Rosa Argento Régis (Leitura dirigida e inserção de NFP), Karla Tereza Lopes Balula  
(EJA), Leandro da Nóbrega Pinheiro, Luciana Avelino Ramos, Sebastião Augusto 
Ferreira, Daniel Carvalho de Oliveira (curso preparatório), Margarida Domingues Alves 
(Psicologia), Iracema Simões (bordado), José Possarle Furlan,  Evangelina de 
Andrade e Ademar dos Reis (inserção da NFP), Eloene de Jesus Cobra, Regina 
Iglesias Trindade, Eugenia de Amorim Pitta, Leyde de Campos Geraldine, (oficina de 
artesanatos e bazar beneficente, no Centro Espírita Allan Kardec), Anita de Amorim 
Rume (customização), Ricardo Antônio dos Santos (Capoeira), Siléia Chioro Abreu 
(pintura em tecido), Giselda Turienzo Lopes (artesanato em feltro), Maria de Fátima 
Soeiro da Silva (tricô e artesanato infantil), Aldo Mey (Chef do almoço beneficente), 
Denise Luna Falcão, Chiara Luciana Mendes Alves, Arthur Sequeira de Melo,  
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(Biblioteca), Rosemeire Lauriano Antonino (xadrez, festividades com alunos das 
atividades sócioeducativas).  

Tivemos uma média mensal de 24 voluntários atuando em diversas áreas na 
entidade internamente e outros tantos externamente que são voluntários que fazem 
algum tipo de serviço para ARS mas sem frequentar a entidade. 

 
Em 2017 atuaram como contribuintes, durante todo ano ou parcialmente, as 

seguintes pessoas e ou instituições: Associação Comercial de Santos, Roseli Régis 
dos Reis, José Cláudio Lepage, Enio de Domênico, Lídia Régis Santana, Irene V. 
Régis,  Maria Vanda Rodrigues,  Mauricy Antonio da Silva, Denise Figueiredo da Silva, 
Maria Alva Coelho Grijó, , Taís Assunção C. Pereira,  Walter Coelho, Patrícia 
Rodrigues Grijó, Guilherme Rodrigues Grijó,  Sergio Salgado, Sirléia Chioro dos Reis,  
Ana Conte, Myrian de Domenico Rodrigues, Caetano Munhoz, Maria de Nazareth 
Coelho,  Paulo Cezar Martins Gama, Regina Lamas,  Élcio Fonseca, Paulo Roberto 
Fernandez, Fabrizio Pierdomenico, um anônimo, Flávia Rodrigues Kauffmann,  Vilma 
Assunção,  Evaristo Lopes, Evangelina de Andrade, Conceição Nery,  Pedro Taira, 
Gilberto Luz Pereira, Sandra Lia Chioro,  JECRIM, AFRESP e ABAS. 

 
A ARS desenvolveu vários esforços para sua manutenção. Entre outros, 

mantém de forma permanente, espaço na sede para venda de objetos usados.  
 

Registramos outras colaborações: da Associação Banespiana de Assistência 
Social - ABAS, financeiramente, com R$ 4.000,00. A contribuição da Associação dos 
Funcionários da Receita do Estado de São Paulo passou a ser bianual no valor de 
R$3.000,00. 

 
Os serviços profissionais de contabilidade, sem quaisquer ônus para a ARS, 

continuaram a ser executados pela ATAC-Assessores em Técnicas Administrativas e 
Contábeis S/C Ltda., que nos serve com sua habitual eficiência e presteza. 

 
A todos colaboradores, individuais ou institucionais, inclusive aos que não foram 

aqui mencionados, às nossas funcionárias, estagiárias e aos voluntários, o 
agradecimento da ARS. 

 
Anexamos ao presente relatório de atividades, os documentos contábeis 

relativos a 2017 - Razão Analítico, Livro Diário, Balancete de Verificação, 
Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. 
 
 
 
 

Santos, 15 de março de 2018. 
 
 
 
 

Sirléia Chioro dos Reis 
Presidente em exercício 


