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RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES EM 2018 

 

 

 

 

 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 2018. É o 24º, 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 

Socioeducativas diárias continuaram a ser oferecidas, entre elas os cursos 

profissionalizantes, palestras e orientações diversas. Nessas atividades foram 

envolvidos cerca de 300 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 

Desenvolvimento Social (SEDS), Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS), Fundo Social de Solidariedade, Fórum de Santos e Juizado Especial 

http://www.arsocial.org/
mailto:arsocial@vivointernetdiscada.com.br
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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, Centro de Aprendizagem Formação Convivência Metropolitana – 

CAFCM, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Santos, Museu do Café de Santos, 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, Fundação Lusíada – UNILUS, 

Instituto Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento – IBTD, ATAC - Assessores em 

Técnicas Administrativas e Contábeis S/C Ltda e Clube dos Conferentes. 

 

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 2018 cerca de 60 voluntários, 

incluindo todos os diretores, em áreas diversas, tais como, aulas de informática, curso 

preparatório para ETEC, 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 sacolinhas de Natal e outras.  

 

Dispêndios operacionais e não operacionais - somaram R$ 173.015,01, sendo 

R$29.253,11 com os assistidos; administrativos, R$ 71.117,67, (dos quais R$ 

16.408,18 de depreciações) e R$ 72.644,23 com pessoal. Foi mantido contrato com 

estagiárias para atividades Socioeducativas, pelo convênio com o Centro de 

Integração Empresa-Escola - CIEE. Com vínculo empregatício, permaneceram quatro 

funcionárias, respectivamente, nos setores de psicologia (para serviço específico do 

Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e idosas) 

assistência social, auxiliar administrativo e  serviços gerais. 

 

A receita total atingiu R$ 173.015,01, sendo a receita financeira R$ 14.466,99 

Nessa rubrica, coube à ARS a geração de R$ 150.338,30 ou 86,89%, caracterizando 

ações próprias para a manutenção da entidade. Esses recursos,  obtidos por meio de 

contribuições de adotantes, fórum de apenados, doações, eventos, além da Nota 

Fiscal Paulista R$70.162,61 e bazar de usados, além de outras receitas não 
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operacionais somaram R$ 2.691,15 A rubrica Imobilizado não teve  acréscimo de 

aquisições no ano. 

 

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 2018 

 

Competência 
Contribuição 

Patronal - R$ 

SAT 

R$ 

Terceiros 

R$ 

Total 

R$ 

Janeiro 917,00 45,85 206,33 1.169,18 

Fevereiro 784,21 39,21 176,45 999,86 

Março 784,21 39,21 176,45 999,86 

Abril 784,21 39,21 176,45 999,86 

Maio 784,21 39,21 176,45 999,86 

Junho 784,21 39,21 176,45 999,86 

Julho 845,80 42,29 190,30 1.078,39 

Agosto 949,41 47,47 213,62 1.210,49 

Setembro 811,38 40,57 182,56 1.034,51 

Outubro 811,38 40,57 182,56 1.034,51 

Novembro 811,38 40,57 182,56 1.034,51 

Dezembro 905,05 45,25 203,64 1.153,94 

13º Salário 811,38 40,57 182,56 1.034,51 

TOTAIS 10.783,81 539,19 2.426,36 13.749,36 
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ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS - 2017 

 

 

ESPECIFICAÇÃO % R$ 

1 – ORIGENS DOS RECURSOS   100,00 173.015,01 

Doações adotantes 13,87 23.998,69 

Receitas  com doações – Pessoa Jurídica 7,80 13.497,00 

Receitas de Lojão de Usados 8,61 14.900,00 

Fórum de Apenados 12,37 21.400,00 

Receitas com Eventos 3,69 6.380,00 

Receitas de Aluguel 2,61 4.520,00 

Nota Fiscal Paulista 40,56 70.162,61 

Outros (Rendimentos de Aplicações) 8,36 14.466,99 

Diversos 0,04 71,58 

Deficit (+) Superavit (-) 2,09 

 

3.618,14 

2 – APLICAÇÕES DOS RECURSOS 100,00 173.015,01 

a) ASSISTIDOS                                            16,91 29.253,11 

Alimentação 1,63 2.824,10 

Condução e Transporte 3,42 5.919,70 

Donativos, Cursos etc.  11,26 19.476,13 

Eventos/ outros 0,60 1.033,18 

 b) SALÁRIOS E ENC. COM PESSOAL     41,99 72.644,23 

Estagiários (**) 1,73 2.986,66 

Salários e Remunerações, RPA etc 35,82 61.981,36 

Vale Transporte 1,54 2.664,60 

Impostos e Taxas (PIS/FGTS/IS) 2,90 5.011,61 

c) ADMINISTRATIVO                                 41,10 71.117,67 

Conservação e manutenção 8,37 14.484,24 

Água/Luz/Fone 5,21 9.010,17 

Depreciação 9,48 16.408,18 

Plano de Saúde 8,60 14.878,81 

Despesas diversas 9,44 16.336,27 

. 

(**) Atividades sócioeducativa 

(***) Assistente Social, Auxiliar Adm., Ajudante Geral e Psicóloga  

(****)Cestas.básicas, vale refeição, desp. bancárias ,etc. 
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I. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 

Em julho fomos convocadas a participar da Assembleia Geral Ordinária, 

realizada pelo Conselho Municipal da Assistência Social CMAS, a reunião ocorreu no 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS/Alemoa e o Serviço de Proteção 

Básica No Domicílio Para Pessoas Com Deficiência e Idosas, quando foi deliberado a 

revalidação da inscrição e que teríamos um prazo de 90 dias para reestruturar o 

serviço. Ainda neste mês contratamos uma psicóloga para compor a equipe, iniciamos 

os atendimentos em domicílio, demos continuidade às reuniões com a equipe do 

CRAS/Alemoa e articulações com a rede de proteção do território. 

 

  Inicialmente foram encaminhadas pelo CRAS/Alemoa 23 famílias centralizadas 

nos bairros do Saboó, Chico de Paula, Alemoa e entorno. 

 

Em dezembro em nova Assembleia Geral Ordinária, foi deliberado a revalidação 

da inscrição da entidade para a execução do Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, com nova avaliação prevista para 

abril de 2019. 

 

 

Avaliação técnica: 

 

Consideramos que o serviço vêm sendo realizado de acordo com as diretrizes 

da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sendo nossas ações 

realizadas semanalmente às segundas e quartas-feiras das 14 às 18hs, entre elas 

citamos: atendimentos domiciliares com pessoas com deficiência e idosas, assim 

como seus familiares e /ou cuidadores; discussão dos casos entre as técnicas e 

posterior planejamento das ações para a construção do PDU (Plano de 

desenvolvimento do usuário) para cada caso; registro no prontuário do indivíduo e/ou 

família de todos os atendimentos e ações realizados; contato/articulação com a rede 
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de serviços; reuniões mensais com os técnicos do CRAS Alemoa; participação mensal 

nas assembleias do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).  

 

Durante a realização dessas ações, encontramos algumas variáveis que por 

vezes nos limitaram um pouco, como o mau tempo que durante alguns dias 

impossibilitou a realização das visitas domiciliares, tendo em vista o alagamento das 

ruas no entorno da entidade e proximidades. Outro ponto a mencionar é ainda o 

desconhecimento por parte dos atores da rede de serviços com relação ao serviço que 

vêm sendo realizado, o que muitas vezes dificulta o encaminhamento e 

acompanhamento dos casos.  

 

Por se tratar de um serviço novo, apesar de previsto na Política Nacional de 

Assistência social, ainda não vêm sendo desenvolvido na região, sendo assim, se faz 

necessária a construção conjunta com o CRAS Alemoa, a fim de planejarmos a oferta 

do serviço. Tal construção exige por parte dos técnicos envolvidos, o planejamento de 

ações complementares e articuladas objetivando fortalecer e ampliar a rede de 

proteção aos atendidos. Esses momentos de construção têm acontecido mensalmente 

nas reuniões para discussão dos casos no espaço físico do CRAS, sendo verificadas 

algumas fragilidades da equipe do CRAS que limitam o acompanhamento destes às 

famílias referenciadas em nosso serviço.  

 

Nossa tentativa tem sido investir nas discussões dos casos, levando ao 

conhecimento da referida equipe nossa atuação, buscando intervenções conjuntas 

que propiciem a elaboração do plano de atendimento para as famílias.  

 

Ressaltamos ainda que dos casos encaminhados no 2º semestre de 2018, 

alguns não tinham perfil para atendimento neste serviço, sendo desligados após nossa 

avaliação. Através do nosso contato com a equipe do CRAS, solicitamos o 

encaminhamento de novos casos para darmos início em 2019, enfatizando a 

importância do perfil das famílias e de termos um histórico sobre os casos e o 

acompanhamento já realizado.  
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Nossa perspectiva é que a atuação do nosso serviço se torne ainda mais efetiva 

junto aos atendidos e à rede de serviços, objetivando a oferta de um atendimento 

qualificado no território de abrangência.  

 

Monitoramento anual (de Julho a Dezembro): 

 

AÇÕES REALIZADAS 

 

DEMANDA 

Atendimentos no domicílio 84 

Encaminhamentos do indivíduo / família 01 

Encaminhamentos para a Rede 02 

Articulação c/ a Rede (contatos realizados) 25 

Reuniões com a Rede  11 

 

 

 

OCORRÊNCIAS 

 

DEMANDA 

Casos novos  23 

Desligamentos 12 

Nº de casos pessoa idosa 09 

Nº de casos pessoa com deficiência 14 

Nº de casos bairro Alemoa 09 

Nº de casos bairro Chico de Paula 03 

Nº de casos bairro Saboó 11 

Nº de acompanhamentos pelo serviço 

(geral) 

23 

Nº de casos em acompanhamento a partir 

de janeiro de 2019 

11 
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Para dar andamento ao serviço, bem como obtermos informações de pessoas 

propensas a esse atendimento, fizemos reuniões com diversos equipamentos: 

    
DATA  LOCAL ASSUNTO PARTICIPANTES 

01/03/2018 UBS Alemoa Discussão de Caso de Usuária Roseli, Margarida, Enf. Carla 

25/05/2018 ARS 
Visita de fiscalização de serviço das 

Conselheiras Fernanda e Marina, do CMAS Fernanda, Marina e Roseli 

03/07/2018 CRAS - Alemoa 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social referente ao 

registro da ARS junto ao Conselho Eva e Roseli 

11/07/2018 CRAS - Alemoa 

Reunião c/Leandro CMAS e tecnicos CRAS sobre 

Serviço que a ARS está registrada que deve ser 

realizado em parceria com CRAS 

Adriana, Roseli(ARS), 

Leandro (CMAS), Camila e 

Sandra (CRAS) 

18/07/2018 CRAS - Alemoa 
Reunião para conhecimento da Equipe 

técnica do CRAS Alemoa 

Roseli, Thalita(ARS), Sirley / 

Sandra / Emanuel / Camila 

(CRAS) 

15/08/2018 ARS 
Reunião de Equipe com técnicos do CRAS 

Alemoa 

Roseli, Thalita (ARS), Sandra 

e Camila (CRAS) 

29/08/2018 CRAS - Alemoa 
Reunião de Equipe com técnicos do CRAS 

Alemoa 

Roseli, Thalita (ARS), 

Camila, Emanuel e Sirley 

(CRAS) 

02/10/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social Eva, Roseli, Thalita e Janaina 

08/10/2018 ARS 
Reunião de Equipe com técnica da UBS 

Alemoa 

Roseli, Thalita e Janaina 

(ARS) e Carla (UBS) 

15/10/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 
Roseli, Janaina (ARS), 

Sandra e Sirley (CRAS) 

22/10/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 
Roseli, Janaina (ARS) e 

Emanuel (CRAS) 

06/11/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social Roseli e Janaina 

08/11/2018 CMAS 
Sobre confirmação de revalidação do 

Registro da ARS junto ao CMAS Roseli e Janaina 

12/11/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 

Roseli, Janaina (ARS), 

Camila, Sandra e Emanuel 

(CRAS) 

03/12/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 
Roseli, Janaina (ARS), 

Camila, Emanuel e Sirley 
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(CRAS) 

04/12/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social Roseli / Janaina 

 

  

II. APOIO SÓCIOEDUCATIVO 

 

 

1. Atividades Socioeducativas e Cidadania 

 

Foram realizadas, durante todo o ano letivo, atividades Socioeducativas 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 24 alunos atendidos, UME Martins Fontes, no Saboó, 09. 

 

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, trabalhos manuais, frequência à 

Biblioteca, Capoeira, Karatê além de sessões avulsas de cinema. Todas essas 

atividades foram conduzidas por voluntários. 

 

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 15 aulas com frequência média de 22 alunos. 
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 Reforço individual de alfabetização, para alunos em situação de defasagem 

foram realizadas duas vezes por semana, por professora voluntária totalizando 28 

aulas com frequência média de 08 alunos. 

 

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

leitura individual, dirigidas a alunos com dificuldade e cada seção contou com 11 

alunos. Já a Biblioteca de Rua ocorreu aos sábados, com 15 dias de funcionamento e 

18 livros retirados, destinados a 10 leitores. Conta com 828 livros catalogados.  

 

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

corpo, aprimorando a coordenação motora, realizado por professor voluntário. 

Ocorreram 49 aulas de Capoeira, com frequência de 09 alunos por aula.   

 

Foram realizadas aulas de karatê com o objetivo de manter o corpo em 

equilíbrio, realizado por professor voluntário. Foram administradas 56 aulas com a 

frequência média de 18 alunos por aula 

 

As crianças participaram do Concurso de Tabuada, que contou com 26 

participantes e os três primeiros foram premiados. 

 

Os alunos participaram de uma Premiação da Reescrita de Poemas contou com 

a participação de 17 alunos e os 03 primeiros foram premiados.   Participaram também 

da confecção de dois livros de Estórias, ambas atividades elaborada por uma 

voluntária. 

 

Foram realizados 30 testes de visão, resultando em 06 encaminhamentos para 

as Unidades Básicas de Saúde – UBS. 

 

Em outubro 22 crianças foram avaliadas por dentistas voluntários resultando em 

09 encaminhamentos para as Unidades Básicas de Saúde – UBS do bairro. 

 

O quadro geral da frequência às atividades socioeducativas, que engloba 

atividades diversas, foi o seguinte: 
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Alunos matriculados             33 

Dias letivos 171 

Total de aulas 342 

Comparecimentos          3.823 

Freq. Média /dia   22 

 

 

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

 

 

 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 seis alunos e terminaram sete.  

 

 Alunos matriculados 10 

Concluíram com êxito 07 

Total de aulas  47 

Nº de comparecimentos  205 

Média por aula  04 

  

 

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 39 pessoas. No segundo semestre o curso foi iniciado 

com 33 pessoas inscritas, alguns alunos vindos do primeiro semestre, chegando ao 

término 26 pessoas.  
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4. Inclusão Digital 

 

Oferecemos aulas de iniciação digital para aproximadamente 04 adultos e 

idosos, distribuídos em 02 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 avaliação e posterior entrevista. As aulas, semanais, tiveram duas horas de 

duração e foram ministradas por voluntários. Foram entregues 01 certificado de 

frequência e aproveitamento no 1º semestre e 05 no segundo.  

 

 

Alunos matriculados 53 

Total de aulas 28 

Comparecimento total 677 

Média de comparecimento por aula 24 

Concluíram o curso 26 

Alunos matriculados (dois semestres) 17 

Comparecimento total 129 

Média por aula (individual) 03 
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2. Crochê 

 

O curso de crochê, com professora voluntária, proporcionou às participantes, 

além da oportunidade de agradável convívio, confeccionar trabalhos para obtenção de 

renda, além de presentear, amigos e parentes. Contou no seu início com a 

participação de 13 pessoas, tendo beneficiado em seu término, um total de 12, das 

quais, 06 são idosas. Realizado às quartas-feiras, das 15 às 17 h. 

   

 

 

 

3.  Pintura em tecido 

 

O curso de pintura em tecido, com professora voluntária, ocorreu às terças, 

para alunas iniciantes e quintas-feiras, das 15 às 17h e teve a participação inicial de 

06 pessoas, beneficiando-se ao seu término, 07. Parte das peças produzidas foi 

vendida, com renda para os participantes.  

 

Alunos matriculados 13 

Total de aulas 39 

Comparecimento total 166 

Média por aula 04 

Concluíram com êxito 07 

Total de aulas 38 

Concluíram com êxito 1º semestre 01 

Concluíram com êxito 2º semestre 05 

Alunos matriculados 16 

Total de aulas 31 

Comparecimento total                           272 

Média por aula  09 

Concluíram com êxito 12 
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4. Oficina de bordados 

 

Na oficina de bordados, conduzida por professora voluntária, foram produzidas 

diversas peças, entre panos de prato e toalhas artesanais. Foram beneficiadas 17 

pessoas, tendo 10 em seu término. Realizou-se às segundas-feiras das 14h30 min às 

16h30min. 

 

Alunos matriculados 17 

Total de aulas 35 

Comparecimento total  275 

Média por aula  08 

Concluíram com êxito 10 

 

 

5. 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 14 alunos, concluindo 

com 08 alunos. 

 

Alunos matriculados 16 

Total de aulas  28 

Comparecimento total  194 

Média por aula  07 

Concluíram com êxito 08 

 

 

 

 

6. Artesanatos diversos  
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No mês de março ocorreu aulas com enfeites de páscoa, houve 03 aulas e 04 

participantes. Com frequência de 02 alunos por aula.  

 

Em outubro, novembro dezembro foram realizadas 04 aulas de enfeites 

natalinos com feltro, com frequência média de 05 alunos. 

 

 

7. Confecção de Currículos 

 

Foram confeccionados pela secretária da entidade, 80 currículos, a moradores 

do bairro e entorno. 

       

8. Acesso Digital 

 

 A entidade disponibiliza um computador com acesso à internet aos moradores 

do bairro e entorno para procura de emprego, encaminhamento de e-mail, etc. Durante 

o ano houve 24 acessos ao serviço. 

 

 

 



 16 

 

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: 

 

 

-Festa da Páscoa para as crianças das Atividades Socioeducativas realizada pela 

voluntária Rosimeri e amigos, participaram 25 pessoas, realizada em 25/03; 

 

-Passeio com os alunos das Atividades Socioeducativas ao Teatro Municipal de 

Santos para apresentação da Peça "Pequeno Príncipe, o musical", oferecido e 

custeado (ingressos e passagem) pela OAB de Santos, contou com a presença de 27 

pessoas em 13/04; 

 

- Orientação para o trânsito oferecido aos alunos das Atividades Socioeducativas pela 

Companhia Engenharia Trânsito - CET representada por Sônia Eliana S. Garcia e 

Rosângela Garcia H. Bittencourt, ocorreu em 17/04 e participaram 25 pessoas; 

 

- Passeio com alunos e professora do EJA ao Museu do Café para apreciação à 

Exposição da Língua Portuguesa, participaram 05 pessoas em 20/04; 

 

-Encerramento e premiação dos 3 primeiros colocados na I Gincana das Tampinhas 

Plásticas, com alunos das Atividades Socioeducativas em 30/04, participaram 23 

crianças; 

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Maio dos alunos das Atividades 

Socioeducativas em 25/05, participaram 25 crianças; 

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Junho dos alunos das Atividades 

Socioeducativas, participaram 23 crianças em 28/06; 
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- Festa Junina com os alunos das Atividades Socioeducativas com brincadeiras, dança 

e comidas típicas, contou com a participação de 30 crianças em 29/06;  

 

- Palestra / Orientação / Dinâmica com alunos das Atividades Socioeducativas 

realizada por alunos do 1º ano de Medicina da Unilus em parceria com a UBS Alemoa 

Tema: Reciclagem do lixo, contou com a participação de 22 alunos em 24/08; 

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Julho e Agosto dos alunos das Atividades 

Socioeducativas, participaram 17 crianças em 31/08; 

 

- Palestra / Orientação / Dinâmica com alunos das Atividades Socioeducativas 

realizada por alunos do 1º ano de Medicina da Unilus em parceria com a UBS Alemoa 

Tema: Higiene, contou com a participação de 17 crianças em 31/08; 

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Setembro dos alunos das Atividades 

Socioeducativas, em 28/09, participaram 10 crianças; 

 

- Cine com pipoca e brincadeiras com alunos das Atividades Socioeducativas em 

comemoração à Semana da Criança, participaram 17 crianças em 08/10; 

 

- Tarde de Lazer com grupo do Projeto Mudah com distribuição de lanches e presentes 

para alunos das Atividades Socioeducativas em comemoração à Semana da Criança, 

em 09/10, participaram 40 crianças; 

 

- Ação Social com grupo Adição Contábil com animação, lanches e presentes para 

alunos das Atividades Socioeducativas em comemoração à Semana da Criança, 

 Contou com a participação de 47 pessoas em 10/10; 

 

- Brincadeira dirigida com confecção de salada de frutas feita pelos alunos das 

Atividades Socioeducativas, encerrando as comemorações da semana da criança, 

participaram 22 alunos em 11/10; 
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- Palestra / Orientação / Dinâmica com alunos das Atividades Socioeducativas 

realizada por alunos do 1º ano de Medicina da Unilus em parceria com a UBS Alemoa 

- Tema: Atividades Lúdicas, participaram 17 alunos em 19/10; 

 

- Atividade dirigida com alunos das atividades Socioeducativas com pintura de uma 

"amarelinha" na calçada da entidade, contou com a participação de 20 alunos em 

31/10; 

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Outubro dos alunos das Atividades 

Socioeducativas, participaram 22 crianças em 01/11; 

 

- Premiação da Reescrita de Poemas realizada por professora voluntária com os 

alunos das Atividades Socioeducativas, sendo premiados os três primeiros colocados, 

participaram 17 crianças em 09/11; 

 

- Batismo e troca de graduação dos alunos da Capoeira da ARS juntamente com os da 

Associação de Capoeira Progresso, na Vila Criativa no Morro São Bento, contou a 

participação de 30 pessoas em 10/11; 

 

- Confecção de 2 Livros de Estórias pelos alunos das atividades Socioeducativas, 

participaram 27 alunos em 21/11;  

 

- Atividade com alunos das ativ. Socioeducativas realizada por alunas de Licenciatura 

em Letras da Unisantos para trabalho sobre a Leitura Humanizando o Ser, nas quais 

foram trabalhados temas sobre ética e respeito, contou com a participação de 42 

pessoas e foram realizadas nos dias 27 e 28/11; 

 

- Graduação com troca de faixa dos alunos de Karatê da ARS, participaram 34 

pessoas em 29/11;  

 

- Festa dos Aniversariantes do mês de Novembro e Dezembro dos alunos das 

Atividades Socioeducativas, participaram 18 alunos e ocorreu em 30/11; 
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- Tarde de Lazer com grupo do Projeto Mudah com distribuição de lanches e presentes 

para alunos das Atividades Socioeducativas em comemoração ao Natal, participaram 

19 criança em 03/12; 

 

- Ação Social com grupo GAU com distribuição de lanches e presentes e livros para 

alunos das Atividades Socioeducativas em comemoração ao Natal, participaram 26 

crianças em 04/12; 

 

- Campeonato de tabuadas com alunos das Atividades Socioeducativas com 

premiação dos 3 primeiros colocados, ocorreu em 05/12 e participaram 26 crianças; 

 

- Encerramento e premiação dos 3 primeiros colocados na II Gincana das Tampinhas 

Plásticas, com alunos das Atividades Socioeducativas, participaram 26 crianças em 

05/12; 

 

- Festa de encerramento das Atividades Socioeducativas com entrega de Sacolinhas 

de Natal e a presença do Papai Noel, participaram 80 pessoas em 06/12. 

 

 

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.  
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Participação em reuniões diversas, representando a entidade.  

 

2- Visitas internas e externas:  

 

DATA LOCAL ASSUNTO PARTICIPANTES 

01/03/2018 UBS Alemoa Discussão de Caso de Usuária 
Roseli, Margarida, Enf. 

Carla 

07/03/2018 ARS 
Pesquisa realizada pela Ass. Social da Empresa Valor 

Logística Integrado-VLI sobre recursos do Bairro Roseli e Marcia 

19/03/2018 
Câmara Municipal 

de Santos 

Audiência Pública Sobre Nota Fiscal Paulista, realizada pela 

vereadora Telma de Souza e Movimento de Apoio à 

Cidadania Fiscal 

Conceição, Margarida, 

Roseli e Sirléia 

01/04/2018 

ALESP - Assembleia 

Legislativa do Estado 

de SP 

Nota Fiscal Paulista Conceição, Eva, Meri, 

Roseli e Sirléia 

20/04/2018 
Palácio dos 

Bandeirantes 

Nota Fiscal Paulista. Assinatura prorrogação 

permissão de urnas nos estabel. até 31/12/18, por 

Gov. Márcio França 

Conceição, Roseli e 

Sirléia 

25/05/2018 ARS 
Visita de fiscalização de serviço das 

Conselheiras Fernanda e Marina, do CMAS 

Fernanda, Marina e 

Roseli 

03/07/2018 CRAS - Alemoa 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social referente ao registro da 

ARS junto ao Conselho Eva e Roseli 

11/07/2018 CRAS - Alemoa 

Reunião c/Leandro CMAS e técnicos CRAS sobre 

Serviço que a ARS está registrada que deve ser 

realizado em parceria com CRAS 

Adriana, Roseli(ARS), 

Leandro (CMAS), 

Camila e Sandra 

(CRAS) 

18/07/2018 CRAS - Alemoa 
Reunião para conhecimento da Equipe técnica 

do CRAS Alemoa 

Roseli, Thalita(ARS), 

Sirley / Sandra / 

Emanuel / Camila 

(CRAS) 

31/07/2018 
Fundo Social de 

Santos 

Sobre duas novas Ações: Rede do Bem e Mês do 

Voluntariado Conceição  

15/08/2018 ARS 
Reunião de Equipe com técnicos do CRAS 

Alemoa 

Roseli, Thalita (ARS), 

Sandra e Camila 

(CRAS) 

22/08/2018 ARS 
Aplicação de vacinas contra H1N1 pela Clínica 

Mar Saúde. 30 doses aplicadas  Frequentadores da ARS 

29/08/2018 CRAS - Alemoa Reunião de Equipe com técnicos do CRAS Roseli, Thalita (ARS), 
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Alemoa Camila, Emanuel e 

Sirley (CRAS) 

02/10/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social 

Eva, Roseli, Thalita e 

Janaina 

08/10/2018 ARS Reunião de Equipe com técnica da UBS Alemoa 

Roseli, Thalita e 

Janaina (ARS) e Carla 

(UBS) 

15/10/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 
Roseli, Janaina (ARS), 

Sandra e Sirley (CRAS) 

22/10/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 
Roseli, Janaina (ARS) e 

Emanuel (CRAS) 

25/10/2018 ARS 

Avaliação Bucal dos alunos das Ativ. 

Socioeducativas realizada pelos dentistas Eddy e 

Herta 

Avaliadas 22 crianças e 

encaminhadas p/ 

dentista 9 

06/11/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social Roseli e Janaina 

08/11/2018 CMAS 
Sobre confirmação de revalidação do Registro 

da ARS junto ao CMAS Roseli e Janaina 

12/11/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 

Roseli, Janaina (ARS), 

Camila, Sandra e 

Emanuel (CRAS) 

30/11/2018 

Escritório do 

Deputado Caio 

França 

Nota fiscal Paulista – liberação de créditos. 

Tatiana  

03/12/2018 CRAS - Alemoa Discussão de Casos de Usuários 

Roseli, Janaina (ARS), 

Camila, Emanuel e 

Sirley (CRAS) 

03/12/2018 
Câmara Municipal 

de Santos 
Sobre andamento da verba parlamentar 

Vereador Braz / Roseli 

e Eva 

04/12/2018 CMAS 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho 

Municipal da Ass. Social Roseli / Janaina 

 

 

Como resultado do contato mantido com representações municipais ligadas à 

família, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Fundo Social de 

Solidariedade e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

ocorreram várias ações.  
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Do Fundo Social de Solidariedade de Santos, recebemos, ovos de páscoa.  Do 

Centro Espírita Allan Kardec recebemos 0,400 kg leite em pó, 25,150 kg em alimentos 

e produtos para vendas no lojão de usados e brechó, além de peças de artesanato 

produzidas por grupo permanente de costura. Do grupo Tampa Amiga, recebemos 

74,820 kg em alimentos para produção do lanche das crianças, leite em pó 27,350 kg, 

leite (longa vida), 157 Lts, além de produtos perecíveis (frutas, legumes e ovos) e 

materiais de escritório. De outros grupos, amigos dos nossos voluntários que 

realizaram suas festas de aniversário em prol da entidade recebemos 515,400 Kg em 

alimentos, 12,200 Kg em leite em pó e 21 litros de leite, tipo longa vida. 

 

Fortalecendo vínculos os grupos abordaram questões de cidadania e de defesa 

de direitos, conforme quadro abaixo: 

 

26/02/2018 
Reunião e Pais das Ativ. Sócioeducativas com orientações 

diversas, Nota Fiscal Paulista, normas, etc 

Adriana Roseli e 

professoras 16 

27/02/2018 Ser gentil Samyra 15 

05/03/2018 Tratamento com outras pessoas Samyra 15 

05/03/2018 Convivência e comunicação Iara 11 

07/03/2018 Hábitos de higiene / Lavar as mãos / Dengue Gama 4 

07/03/2018 Independencia social Iara 11 

09/03/2018 Racismo Iara 8 

14/03/2018 Respeito ao patrimônio Gama / Samyra 19 

21/03/2018 À mesa / Ser gentil Gama / Samyra 19 

03/04/2018 Higiene e limpeza Gama / Samyra 15 

04/04/2018 Ser gentil / Diversidade humana Iara 9 

09/04/2018 Valor do estudo Samyra 10 

18/04/2018 Vícios Gama 6 

20/04/2018 Lixo orgânico / Trangênicos Samyra 13 

02/05/2018 Valor do estudo Gama 6 

03/05/2018 Cuidados Comportamentais / Convivência e Comunicação Iara e Samyra 26 
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09/05/2018 Poderes políticos Gama e Iara 18 

15/05/2018 A Água Samyra 14 

16/05/2018 Entidades de bairros / Vizinhança Gama 3 

17/05/2018 Diversidade humana e racismo Iara 15 

22/05/2018 Liberdade e conversa social Iara 14 

23/05/2018 Entidades de bairros / Vizinhança Gama 4 

13/08/2018 Ser gentil Aline 7 

14/08/2018 Companheirismo / Ajuda ao próximo Samyra 15 

10/09/2018 Saúde Samyra 13 

12/09/2018 Tratar bem a todos / Ser bom amigo Samyra 10 

13/09/2018 Ser gentil / Tratar bem a todos Aline e Samyra 28 

24/09/2018 Respeito ao patrimônio  Aline 8 

03/10/2018 A importancia do estudo Aline 6 

08/10/2018 Higiene pessoal Samyra 11 

16/10/2018 O que é higiene pessoal Aline 8 

 

 

VI.   AÇÕES NAS ÁREAS PSICOLÓGICA E FONOAUDIOLÓGICA  

 

Em Psicologia, tivemos a atuação de uma voluntária, que realizou 257 

atendimentos, em sessões semanais, individuais e em grupo com crianças e adultos.  

Realizou também trabalho semanal com as crianças das atividades socioeducativas 

com 181 atendimentos em grupo. 

 

Em Fonoaudiologia, em consultório próprio, tivemos a colaboração de uma 

voluntária, em seções quinzenais a duas crianças, com um total de 42 atendimentos. 
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VII. DIVERSOS 

 

1. Transporte 

 

A instituição fornece cartões magnéticos com créditos de passagens de ônibus, 

aos voluntários.  

 

No ano foram distribuídas 594 passagens, em alguns casos, múltiplas, a 35 

favorecidos, no valor equivalente a R$ 2.469,50 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta centavos). 

 

2. Alimentos  

 

Foram doados 590,220 quilos de componentes de cesta básica, 39,550 quilos 

de leite em pó e 178 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 56 

Enxoval de bebê                           Kits 01 

Merenda escolar Unidade       3823 

   (1) Roupas e calçados novos, brinquedos e comestíveis para crianças.     
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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  30 

Encaminhamento oftalmológico 06 

Encaminhamento dentário* 10 

 *Em outubro, os alunos das atividades sociais, foram avaliados, por dois dentistas voluntários sendo encaminhadas 10 crianças, 

para UBS/ Alemoa. 

 

5. Cessão de espaço 

 

Cessão de espaço para “Centro de Aprendizagem, Formação e Convivência 

Metropolitana” CAFCM. Realizada “Concomitância” para os adolescentes, de segunda 

a sexta-feira, das 8:00 às 14:00hs, com frequência total de 680 alunos.    

 

 

6.  Doações diversas recebidas 

 

 

01/03/2018 

Padaria Paraíso dos Pães, no Gonzaga, retomou doação de pães 2x por semana para 

merenda das crianças, através de contato da Sirléia 

26/03/2018 Recebemos do FSS a doação de 50 ovos de Páscoa 

28/03/2018 Grupo GAU doou 30 barras de chocolate para os alunos das ativ. Socioeducativas 

29/03/2018 Recebemos doação de Iogurtes Nestlé de um representante / depósito do bairro 

24/07/2018 
Recebemos doação de 243,765kg de alimentos arrecadado em festa de aniversário de 

pessoa conhecida da Conceição 

21/08/2018 
Recebemos doação de 24kg de alimentos e 5,400kg de leite em pó da Loja União 

Santista por intermédio da Sirléia 

10/10/2018 
Recebemos doação de diversos produtos de higiene e limpeza além de alimentos pra 

confecção de merenda do Grupo da Adição Contábil 

22/10/2018 
Recebemos doação de 140,795kg de alimentos e produtos de higiene e limpeza 

arrecadado em festa de aniversário da Sra. Rita Fernandes (amiga da Sirléia) 
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VIII. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENTIDADE 

 

JANEIRO 

 

- Foi renovado o Alvará junto à Prefeitura Municipal de Santos; 

- Ao retornarmos do recesso coletivo, foi feito o planejamento anual das atividade e 

cursos oferecidos na entidade, sobre continuidade, horários, parcerias, disponibilidade 

dos voluntários, e preparação e divulgação das matrículas; 

- Aceito novo voluntário que se ofereceu para dar aulas de Karatê necessitando 

apenas de auxílio para transporte; 

- Impressora revisada e doada pela voluntária Tais Curi, foi instalada na sala de 

informática. 

 

FEVEREIRO 

 

-  Durante as matriculas para os cursos oferecidos, nossos voluntários e conselheiros 

conversaram com cada um sobre Nota Fiscal Paulista, para doarem seus cupons com 

CPF para ARS. A adesão foi mínima, infelizmente;  

  

- CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral  0236/2012 – nosso cadastro foi 

aprovado por mais um ano. O Cadastro junto a DRAD´s juntamente com o Pró Social, 

também foram aprovados e ambos nos dá o direito de sorteios e inserção de NFP; 

 

- Telhado foi reparado e pago pela própria entidade; 

 

- Criamos 2 grupos no Whatzapp para melhorar comunicação da ARS: um para os 9 

conselheiros e um para diretoria e funcionários; 

 

- Movimento de Apoio a Cidadania Fiscal, MAC– grupo criado para cuidar da Nota 

Fiscal Paulista, está representada no grupo pela diretora Evangelina de Andrade e 

Tatiane Lopes Balula participou na divulgação da necessidade de se derrubar o veto 

no governo no PL 718/17. 
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MARÇO 

 

- Em 24 de março o relatório anual de 2017 foi aprovado em reunião dos conselheiros; 

pedimos também que amigos da ARS nos ajudassem a compor a diretoria para 

próximo triênio. 

 

 

ABRIL 

 

- Sirléia, Evangelina, Roseli, Conceição Neri e Rosimiri foram à Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo - ALESP representando a ARS para tentar reverter as regras 

da Nota Fiscal Paulista onde foi criado uma frente parlamentar para que as entidades 

tenham direito de receber incentivo fiscal como acontece com a educação e esporte. 

 

-  Atualizamos cadastro junto ao Santander; 

 

-  Lojas Riachuelo fez doações para ARS; 

 

- Criamos um grupo no Whatzapp para amigos da ARS e voluntários para discutir o 

futuro da entidade e outro para diretoria e conselheiros; 

 

- Através do Dr. Bruno Pompeu, foi iniciada uma campanha para juntar tampinhas de 

plástico e lacres de alumínio cuja renda obtida com a venda das mesmas para 

reciclagem, é revertida em alimentos para a merenda das crianças das Atividades 

Sócioeducativas da ARS; 

 

- Intensificamos campanha para arrecadar óleo de cozinha usado, o qual trocamos por 

produtos de limpeza com a empresa 3R Soluções Sustentáveis;  

 

- Criamos grupo no Whatzapp só para assistidos ou frequentadores da ARS para troca 

de informações relevantes ao trabalho da ARS, vagas de emprego, etc; 

  

- Visita do EJA ao Museu do Café para exposição da Língua Portuguesa, com a 

professora Karla Balula; 
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- As crianças das atividades sócioeducativas foram levadas ao Teatro Municipal de 

Santos para assistir à peça Pequeno Príncipe, doação da OAB – Santos, incluindo 

condução; 

 

- Decreto prorrogando à colocação de urnas nos estabelecimentos comerciais. Sirléia, 

Conceição e Roseli foram representar a ARS na Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo - ALESP; 

 

 

MAIO 

 

- Contabilidade ATAC achou que deveríamos pagar CONFINS em cima da NFP, mas 

graças aos esclarecimentos da Tatiana Balula, verificou-se que somos isentos, pois 

NFP é classificada como doação; 

 

- Todos os pagamentos de tributos, taxas e folha de pagamento passaram a ser feitas 

pela internet; 

 

- Não fizemos dois almoços da ARS devido à greve dos caminhoneiros e o outro 

devido a feriado longo não conseguimos vender convites suficientes para realização 

do evento. 

  

 

JUNHO 

 

 - A ARS recebeu ligação do sr. Valter, morador de Campinas que disse que transita 

de ônibus na cidade de Campinas e que diariamente, entre 9:30 e 10h, sobe um 

homem no ônibus, pedindo doações para ARS, entidade filantrópica em Santos. Anda 

um percurso curto, (que ele ve) sempre sobe na Av Francisco Glicério, e desce na Av. 

Saudade, próximo ao cemitério, desce em frente ao Senasa (distribuição de água). 

Agradece as doações, deseja bom dia a todos que fiquem com Deus e desce. 

Esse senhor disse que viveu boa parte da vida dele em Santos e que desconfiou das 

informações desencontradas desse rapaz. Nos procurou por algum tempo na Internet, 
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pesquisou sobre nosso trabalho e imaginou que não poderia ser nós a fazer esse tipo 

de doação. Então, achando errado o que está acontecendo, entrou em contato 

conosco pra que ao menos soubéssemos o que está se passando e tentarmos tomar 

algum tipo de providência. Sugeriu pedir orientação jurídica pra que talvez 

entrássemos em contato com a polícia de lá. Graças à Tatiana Balula o caso foi 

resolvido junto à empresa, através de ofício e contatos telefônicos que tomou as 

devidas providências; 

 

-  Evangelina levou plano de Trabalho e Projeto para Secretaria Municipal de 

assistência social pleiteando verba parlamentar oferecida pelo Vereador Braz Antunes 

Mattos Neto; 

 

- Campanha para Nota Fiscal Paulista – contatamos todos os frequentadores da ARS 

através do WhatsApp. Nenhuma doação foi feita. Então a diretora Evangelina resolveu 

ligar pessoalmente para cada amigo pessoal e da ARS e aumentou de 27 para 38 

doadores automáticos para entidade; 

 

- Ocupamos o espaço cedido uma semana/ano pelo Fundo Social de Solidariedade de 

Santos onde realizamos Bazar de usados;  

 

- Sirléia compareceu dia 18 de junho no Educandário Santista representando a ARS 

na frente parlamentar para criação de lei de incentivo fiscal às entidades filantrópicas. 

 

 

JULHO 

 

- A presidente Sirleia Chioro dos Reis representou a ARS na campanha da Tampa 

Amiga, realizada dia 14 saindo do Aquário Municipal de Santos quando realizaram 

limpeza na ponta da praia com práticas de alongamento e relaxamento; 

 

- Realizamos Tarde Beneficente da ARS com bingo em espaço cedido no restaurante 

Drina no Embaré dia 23. Ganhamos muitos prêmios. Resultado de R$3.100,00; 
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- Reunião Fundo Social de Solidariedade de Santos convidou algumas entidades 

representar a Rede do Bem no shopping Praiamar, mas não houve nenhum resultado 

para as entidades. Conceição e Evangelina representaram a entidade; 

 

- A Vara do Juizado Especial Criminal de Santos realizou doação no total de R$ 

14.600,00 e Associação Banespiana – ABAS realizou doação no total de R$ 5.000,00. 

 

 

AGOSTO 

  

- Evangelina e Conceição foram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – 

ALESP, dia 20, representando a ARS em reunião sobre Nota Fiscal Paulista, 

prestação de contas do Movimento de Apoio à Cidadania - MACF – Derrubada do veto 

PL718, apresentação e defesa da aprovação da Lei de Desenvolvimento Social e 

maior participação do setor no orçamento do Estado; 

 

- Em 24/08 o Instituto Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento - IBTD através do 

Sr. Artur Martins, sem cobrar nada, fez exames médicos de rotina nas funcionárias e 

estagiárias e laudos técnicos para atender exigências do Ministérios do Trabalho. 

Enviamos por escaneamento todos os documentos para a Contabilidade ATAC, 

também, nossa colaboradora; 

 

- Conceição e Evangelina, foram em evento no Praiamar na Rede do Bem, no dia  27, 

com a finalidade de conseguir voluntários para a entidade. Fizemos alguns bons 

contatos, inclusive a Sra. Rosilma Roldan, dona de um Programa em canal com nome 

de TVCOM, canal 11 da NET que nos colocou o espaço para promoção da ARS. 

 

 

SETEMBRO 

 

- Grupo escoteiro Serra do Mar e a ONG MAR AZUL fizeram mutirão no dia 15 do 

canal 2 ao aquário para limpar as praias em Santos. Ambos têm representante no 

GRUPO TAMPA AMIGA, criada pelo Dr. Bruno e a ARS foi representada por Sirléia 

Chioro dos Reis. 
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OUTUBRO 

 

- Evangelina  deu entrevista para a Jornalista Fernanda Burguer do jornal RECORD 

TV sobre participação da ARS no Projeto Tampa Amiga; 

 

- Ministério do Trabalho enviou e-mail para cadastrar a ARS e posteriormente receber 

doações, foram iniciadas as tratativas. 

 

 

NOVEMBRO 

 

- Realizada no dia 10 Assembleia para eleger 1/3 do Conselho, triênio 2019/2021; 

 

- Realizada no dia 10 Assembleia dos conselheiros para eleger diretoria, presidente do 

conselho e Conselho Fiscal, triênio 2019/2021. 

 

 

DEZEMBRO 

 

- CMAS –registro da ARS nesse conselho foi revalidado até abril de 2019; 

 

- Decreto 63912 de 10/12/18 prorroga para até 31 de dezembro de 2019 a 

continuidade de urnas nos comércios para captação de cupons fiscais para 

cadastramento no Programa Nota Fiscal Paulista; 

 

- Atualmente 32 lojas/comércios nos doam cupons fiscais para cadastramento no 

Programa Nota Fiscal Paulista, através de urnas; 

 

- Os créditos da Nota Fiscal Paulista só foram recebidos em dezembro, depois de 

muitas reuniões com a Secretaria da Fazenda, Governador Marcio França, deputados 

e desembargador. 

 

- Foi solicitado à Faculdade de Jornalismo de Santos, através do Professor  Fernando 

Di Maria uma aluna pudesse ser voluntária da ARS na parte de comunicação. Assim 
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voltarmos a ter o periódico anual ou semestral do Inform-Ação. Barbara Silva se 

interessou e já está fazendo várias coisas nas redes sociais. 

 

 

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 24 de Março de 2018, para aprovação das contas e relatório 

de atividades de 2017.  

  Compuseram o quadro diretivo da ARS, em 2018, os seguintes voluntários e 

seus respectivos cargos: Presidente em exercício: 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, foi composto pelos seguintes 

voluntários: Ademar dos Reis, Taís Assunção Curi Pereira e Luiz Argento. 

 

Foi realizada em 10 de novembro Reunião Ordinária do Conselho para eleger o 

Presidente do Conselho Deliberativo para o mandato de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2021, para o qual a conselheira Maria de Nazareth Coelho continua a 

presidir, eleger a Diretoria da ARS para o mandato de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2021, que ficou composta da seguinte forma: Presidente: Sirléia Chioro 

dos Reis; Vice-presidente: Elcio Fonseca; 1º Secretária: Tatiana Lopes Balula; 2º 

Secretário: Vera Stoicov; 1º Tesoureiro: José Possarle Furlan; 2º Tesoureiro: José 
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Roberto Pereira; Diretora de Patrimônio: Evangelina de Andrade, e, eleger o Conselho 

Fiscal da ARS para o mandato de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, o 

qual ficou composto pelos seguintes voluntários: Ademar dos Reis, Ivone Antunes 

Gomes Barriento e Márcia Rahabani Elias. 

 

 

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), Maria de Nazareth Coelho, Quitéria Ferreira da Silva 

Lima, Vilma Moreira Xavier (lojão de usados e bazares), Paulo Cezar Martins Gama 

(informática, manutenção do site da ARS e inserção de NFP), Élcio Fonseca 

(informática e inserção de NFP), Vilma dos Santos Assunção (oficina de costura no 

CEAK e inserção de NFP), Sílvia Fortuna Marrach (fonoaudiologia),  Myrian de 

Domênico Rodrigues (Leitura e alfabetização dirigida), Marilú Rosa Argento Régis 

(Leitura dirigida), Karla Tereza Lopes Balula  (EJA), Leandro da Nóbrega Pinheiro, 

Luciana Avelino Ramos, Sebastião Augusto Ferreira, Daniel Carvalho de Oliveira e 

Alex Benites (curso preparatório), Margarida Domingues Alves (Psicologia), Iracema 

Simões (bordado), José Possarle Furlan,  Evangelina de Andrade, Ademar dos Reis, 

Gedalva Batista e Ivone Antunes Gomes Barriento (inserção da NFP), Eloene de 

Jesus Cobra, Regina Iglesias Trindade, Eugenia de Amorim Pitta, Anita de Amorim 

Rume, Leyde de Campos Geraldine, (oficina de artesanatos e bazar beneficente, no 

Centro Espírita Allan Kardec), Ricardo Antônio dos Santos (Capoeira), Fabrizio Silva 

Pinho (Karatê), Giselda Turienzo Lopes (artesanato em feltro), Maria de Fátima Soeiro 

da Silva (tricô e artesanato infantil), Aldo Mey e Luiz Felipe Freire Ribeiro (Chef´s do 

almoço beneficente), Ana Beatriz Carvalho Nascimento (Biblioteca), Rosimiri Lauriano 

Antonino (festividades com alunos das atividades Socioeducativas), Lenira Rios de 

Aguiar (reforço escolar e supervisão das estagiárias), Gisele Garófalo Augusto 

(Publicidade), Bárbara Silva (manutenção das redes sociais da entidade), Tatiana 

Lopes Balula (assessoria jurídica). 
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Tivemos uma média mensal de 25 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 2018 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,  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,  Paulo Cezar Martins Gama, Élcio Fonseca, Paulo Roberto 

Fernandez, um anônimo, Flávia Rodrigues Kauffmann, JECRIM, ARCHER 

Consultorias e Associação Banespiana de Assistência Social – ABAS. 

 

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

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

almoço beneficente e tarde beneficente. 

 

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 2018 - Razão Analítico, Livro Diário, Balancete de Verificação, 

Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. 
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Santos, 15 de março de 2019. 

 

 

 

 

Sirléia Chioro dos Reis 

Presidente 


