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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MÊS: Janeiro de 2021 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço de proteção social especial para pessoas com 

deficiência – TEA e suas famílias  

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome/ Razão Social: Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú 

Nº da Unidade: 3525303500263 

Referenciado ao CREAS (Nº da Unidade): 352530966262 

CNPJ: 05.524.456/0001-74 

Endereço: Avenida do Café Nº 103 Bairro: Vila Ivan 

Cidade/ UF: Jaú – São Paulo 

Telefone: (14) 3626-1079                                   E-mail:associacao@autismojau.org 

2. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: Maingrid Rozante Crepaldi Maran 

Mandato da Atual Diretoria: 04/11/2020 a 04/11/2022  

Profissão: Manicure         CPF:22259486827 RG: 307310292 

Telefone: (14) 99837-1489 

E-mail: associacao@autismojau.org 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

Nº  Nome  Cargo  Escolaridade 

Profissão 

Carga 

Horária 

Fonte 

Pagadora 

Remuneração 

 

01 Cicera Maria Acardi da 

Silva 

Orientador Social Ensino Médio  

 

44 horas Municipal R$ 1.441,74 

02  Devânia Guedes da Silva Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 685,00  

03 Helena Aparecida 

Marcoantonio 

Psicóloga Ensino 

Superior  

22 horas Próprio R$ 2.268,20 

04 João Ricardo de Araújo Orientador Social  Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 1.441,74 

mailto:associacao@autismojau.org
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05 Larissa Sábio Boaventura Psicóloga Ensino 

Superior 

8 horas Outros R$ 752,50 

06 Marina Palacio dos Santos Assistente Social  Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.268,20 

 

4. APRESENTAÇÃO 

A Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú possui caráter 

assistencial e filantrópico, é a mantenedora da Escola Especial do Autista “Prof.ª Sophia 

Ottoni Guimarães do Amaral”, que atende indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) de Jaú e região. Ademais a Associação mantém o Serviço para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias de 18 a 59 anos para munícipes de Jaú. 

O surgimento da Associação é o resultado da luta no município de Jaú para oferta de 

um serviço educacional especializado, essencial para a inclusão social, alcançando 

cidades da região, oferecendo um atendimento especializado a crianças, jovens e adultos 

com TEA e orientando e ofertando formação disponibilizadas as famílias, aos 

responsáveis e sociedade civil interessados na causa. A idealização desta organização 

tomou forma após inúmeras solicitações de familiares das crianças com TEA, que na 

época não possuíam atendimento exclusivo, e os adolescentes e jovens não possuíam 

inclusão adequada na área de educação; direcionados ao poder publico, e que foi 

recebido como missão de vida politica e pessoal pela vereadora Alzira de Fátima Voltolin. 

A Associação foi criada há 15 anos e atende exclusivamente indivíduos com o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou comorbidades associadas. Esta entidade procura 

facilitar a inclusão da pessoa com TEA na sociedade, escola e família. É uma entidade da 

sociedade civil sem fins lucrativos e econômicos, cuja finalidade é promover e articular 

ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio as 

famílias, visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa com TEA e a construção de 

uma sociedade justa e solidária, objetivando a interação social, proporcionando a inclusão 

social. 

A Entidade busca atender as famílias que já possuem laudos e diagnósticos 
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diferenciais de crianças e adolescentes ou encaminhar para que esse diagnóstico possa 

ser realizado e fechado com agilidade por neurologistas de Jaú e região. O trabalho 

desenvolvido pela associação tem sido amplamente reconhecido por toda a sociedade e 

órgãos públicos, destacando que a entidade tem utilidade pública estadual, pela Lei 

Estadual Nº 13.056 de 06 de Junho de 2018, e utilidade pública municipal através da Lei 

Municipal Nº 3.756 de 18 de Março de 2003, e utilidade pública federal Portaria Nº 3007, 

de 13 de Setembro de 2013. 

Possui experiência no atendimento a pessoas com TEA, considerando que desde o 

ano de 2003 firmou parceria com o poder público na esfera municipal, e em 2011 na 

esfera estadual no âmbito da educação especial.  

Em 2015 passou a oferecer o Serviço Socioassistencial, que está presente na 

Resolução Nº 109 de 11 de Novembro de 2009, mais conhecida como Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que organizou os serviços socioassistencias 

em proteção básica e especial de média e alta complexidade. O Serviço executado na 

entidade está dentro da proteção especial de média complexidade e suas atividades 

estão voltadas exclusivamente ao atendimento a jovens e adultos de 18 a 59 anos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Possuímos estrutura adequada para a oferta desse 

serviço, com qualidade e experiência na execução do mesmo, uma vez que, somos 

especialistas no atendimento a pessoas com TEA. 

O Serviço para pessoas com deficiência e suas famílias busca auxiliar na diminuição 

do preconceito, desigualdades, reduzir a sobrecarga da família, promovendo autonomia e 

independência aos usuários. 

Para a execução do serviço possuímos sala multifuncional com televisão, DVD, e 

móveis que utilizamos para realizar oficina de beleza, refeitório, cozinha adaptada no 

refeitório para execução da oficina de cozinha, banheiros, área externa ampla e oficinas 

para execução de Atividades de Vida Diária (AVD) e Atividade de Vida Prática (AVP), 

visando promover sempre a qualidade de vida dos nossos usuários, garantindo e 

efetivando seus direitos, o desenvolvimento da sua independência e autonomia e 
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melhorando seu desenvolvimento. 

5. OBJETIVO  

5.1) Objetivo Geral  

Promover o desenvolvimento da qualidade de vida, autonomia e habilidades 

sociais, bem como a convivência e a socialização da pessoa com TEA – Transtorno do 

Espectro do Autismo, por meio das atividades de vida prática e diária. 

5.2) Objetivos específicos  

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência, seus cuidadores e suas famílias; 

 Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

 Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos 

envolvidos e não somente cuidados de manutenção; 

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação 

de prestação/ demanda de cuidados permanentes / prolongados. 
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6. PÚBLICO ALVO: 

6.1) Meta pactuada: Atender 30 usuários com TEA. 

6.2) Usuário atendidos em Janeiro de 2021: 10 usuários com TEA 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021. 

7.1) Dias e horário de atendimento: De Segunda á Sexta-feira das 07h00 ás 17h 

8. RECURSOS 

 

CATEGORIA 
OU 

FINALIDADE 
DA 

APLICAÇÃO 

TOTAL 
VINCULADO - 
JUNHO 20 À 
JULHO 21 

SALDO ANTERIOR 
GASTO 
NO MÊS 

SALDO 

RENDIMENTO 
DA 

APLICAÇÃO 
FINANCEIRA 
(sem gastar) 

RH R$ 95.040,00 
R$ 47.520,00 

 

R$     

6.512,06 

R$ 41.007,94 

 

 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

R$         0,00 R$         0,00 
R$         

0,00 
R$         0,00  

TOTAL R$ 95.040,00 R$ 47.520,00 
R$     

6.512,06 
R$ 41.007,94 

R$     0,04 

 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Janeiro, nossas ações foram limitadas devido ao Serviço não estar 

funcionando presencialmente por conta da pandemia de COVID 19, mas buscamos 

manter o vínculos com nossas famílias, reinventando oficinas e desenvolvendo ações até 

onde nos foram cabíveis.  

Mês: Janeiro 2021 

Ações/Atividade Quantidade 

Reunião de equipe  06 

Envio de vídeo via whatsapp para famílias 05 
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Envio de textos em PDF via whatsapp 01 

Envio de link via whatsapp 02 

Reunião de monitoramento na SEADS 01 

Contato com CREAS via whatsapp 01 

Acolhida com famílias (via telefone) 05 

Reunião no cinema municipal com novo Secretário de Assistência 01 

Mensagem paras famílias via whatsapp 10 

Conversa com famílias via whatsapp 01 

Oficinas 

Oficina de Lazer e Qualidade de Vida 01 (vídeo) para 
cada família. 

Oficina de Horta e Jardinagem 02 (links) para 
cada família. 

Oficina de Organização Doméstica 01 (vídeo) para 
cada família. 

Oficina de Cozinha 01 (vídeo) para 
cada família. 
01 (PDF) para 
cada família. 

Oficinas de Autocuidado e Higiene 01 (vídeo) para 
cada família. 

Atividade Sociocultural   01 (vídeo) para 
cada família 
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ATIVIDADES COLETIVAS 

 

Atividade: Reunião de equipe 

Objetivo: Planejar e avaliar as atividades e novas estratégias para o serviço 

socioassistencial, dentro do período de Pandemia. 

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data:  

Número de participantes: 04 

Nas reuniões discutimos sobre relatórios, ações para realizar com os usuários e suas 

famílias, gravação de vídeos para serem enviados via whatsapp, listas de compras, 

entre outros assuntos. 
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Atividade: Sociocultural 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 26/01/2021 

Número de participantes: - 

Desenvolvimento: Encaminhamos vídeo com 8 alimentos que aumentam a imunidade, 

sendo esses: tomate, vegetais verdes, iogurte, alho, cebola, peixe, frutas cítricas e 

extrato de própolis, no video tem a explicação do porque cada alimento é importante 

para imunidade. Infelizmente ainda estamos enfrentando a pandemia de covid 19 e 

voltamos na fase vermelha, o que aumentou o número de casos e mortes, e os 

hospitais encontram-se em colapso. Sendo assim é muito importante a prevenção e 

auxilia na qualidade de vida. 

 

 

  
      

OFICINAS 
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OFICINA DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

Objetivo: Melhoria na qualidade de vida  

Responsável: Equipe técnica  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe  

Dias: 29/01/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Estamos vivendo um período crítico, voltamos na fase vermelha, o 

comércio está novamente fechado, os hospitais estão sem leitos disponíveis, por isso 

encaminhamos aos pais e ou responsáveis esse vídeo no qual foi produzido por 

algumas fisioterapeutas e uma Terapeuta Ocupacional da prefeitura Municipal da cidade 

de Novo Horizonte (SP). Onde a equipe técnica ensina uma série de exercícios simples 

para serem realizados em casa. Esses exercícios fortalecem os pulmões contribuindo 

para que as pessoas não contraiam a Covid 19, a H1N1 e Pneumonia. Mas se por 

acaso mesmo realizando essas atividades a pessoa contrair ou desencadear uma 

dessas doenças ela conseguira se recuperar mais rapidamente pois seu pulmão estará 

mais fortalecido. Esse tipo de conteúdo não são especulações e sim técnicas 

comprovadas cientificamente. 
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OFICINA DE AUTOCUIDADO 

Objetivo: Estimular o usuário a cuidar de sua saúde e higiene 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 26/01/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Encaminhamos vídeo com 8 alimentos que aumentam a imunidade, 

sendo esses: tomate, vegetais verdes, iogurte, alho, cebola, peixe, frutas cítricas e 

extrato de própolis, no vídeo tem a explicação do porque cada alimento é importante 

para imunidade. Infelizmente ainda estamos enfrentando a pandemia de covid 19 e 

voltamos na fase vermelha, o que aumentou o número de casos e mortes, e os 

hospitais encontram-se em colapso. Sendo assim é muito importante a prevenção e 

auxilia na qualidade de vida. Lembrando que essa prevenção não é somente para o 

Covid 19 e sim para as demais doenças. Um organismo com uma imunidade fortalecida 

auxilia não somente no combate a essas enfermidades, como também caso algum 

indivíduo, mesmo com todos os cuidados, venha a contrair essas doenças o mesmo 

terá uma probabilidade maior e mais rápida de recuperação. 

A irmã de uma de nossas usuárias nos encaminhou uma foto da mesma usando 

máscara e se prevenindo contra a COVID 19. 
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OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 25/01/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Encaminhamos vídeo sobre como fazer o processo de limpeza no 

ambiente doméstico, misturando 1 litro de água com 5 colheres de sopa de agua 

sanitária, depois de realizada a mistura colocar em um borrifador, essa mistura pode ser 

usada na limpeza das portas, no chão, em limpeza de pias, solas de sapato, entre 

outros, utilizando um pano úmido e luvas para não causar nenhum dano na pele. 

Lembrando que não é somente para prevenção do Covid 19, mas também para outras 

doenças. 
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OFICINA DE COZINHA 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias:27/01/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Nesse mês encaminhamos vídeo com o passo a passo da receita e 

o PDF com os ingredientes e falando sobre os benefícios do iogurte caseiro, lembrando 

que enviamos essa receita por conta do iogurte ser um dos alimentos que enviamos no 

vídeo que aumenta a imunidade, prevenindo o Covid 19 e outras doenças. 
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OFICINA DE JARDINAGEM 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades domésticas  

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 28/01/2021 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Enviamos link com o passo de como plantar tomate e alface em 

vasos, considerando que nossas famílias não tem muito espaço para plantar. Em cada 

link fala sobre cada tipo de alface, de tomate e a maneira correta de cultivo. Pensamos 

nesses dois links por serem alimentos que fazem parte dos que aumentam a imunidade. 

E ao mesmo tempo esse tipo de atividade trabalha o sensorial, noção de tempo pois os 

pais e ou responsáveis irão observar juntamente com o mesmos o processo de 

crescimento até a colheita. Fazendo com que esses indivíduos aceitem com mais 

facilidade experimentar outros sabores e comecem a consumir uma dieta mais natural. 
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10. METAS E INDICADORES  

SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

OBJETIVO META INDICADOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

Promover a autonomia e a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e idosas com dependência, 
seus cuidadores e suas famílias; 

- Realizar no mínimo 02 (dois) tipos de 
atividades diárias com cada grupo de (até 30 
usuários), incluindo oficinas e/ou grupos. 

 - Fortalecimento da convivência social e 
comunitária.       
-Aumento da autonomia dos usuários.                              
-Melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

( x) Ultrapassou a meta 
() Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(  ) Não atingiu a meta 

 Realizar no mínimo 01 (um) grupo pela 
equipe de referência do serviço (Assistente 
Social e Psicóloga/o), por mês com grupos 
de até 30 usuários. 

 - Garantia de acesso à informação sobre os 
direitos sociais.                                                                                       
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 

 
Desenvolver ações especializadas para a 
superação das situações violadoras de 
direitos que contribuem para a 
intensificação da dependência; 

- Participar de no mínimo 01 (uma) 
campanha de combate à violência contra 
pessoa com deficiência em conjunto com o 
CREAS e os órgãos de garantia e defesa de 
direitos. 

- Redução dos agravos decorrentes de 
situações violadoras de direitos. 
 

( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 

- Realizar no mínimo 02 (duas) palestras 
sobre os direitos sociais da pessoa com 
deficiência. 

- Aumento do acesso a informações ( ) Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
(  )Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 

Prevenir o acolhimento e a segregação 
dos usuários do serviço, assegurando o 
direito à convivência familiar e 
comunitária; 

- Realizar no mínimo 01 (uma) 
confraternização entre os usuários e suas 
famílias durante o ano. 

- Fortalecimento da convivência familiar. () Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 

- Realizar no mínimo 02 (dois) passeios 
durante o ano. 

-  Fortalecimento da convivência social e 
comunitária. 

() Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 
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Promover apoio às famílias na tarefa de 
cuidar, visando à autonomia dos 
envolvidos e não somente cuidados de 
manutenção; 

- Realizar no mínimo 02 (duas) visitas 
domiciliares às famílias durante o ano pela 
equipe técnica (Assistente Social e 
Psicólogo); 

- Aumento o cuidado com a família para 
fortalecimento de sua função protetiva. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores 
advinda do cuidado continuado à pessoas 
com deficiência 

( x) Ultrapassou a meta 
() Cumpriu a meta 
( )Cumpriu parcialmente a meta 
( ) Não atingiu a meta 

Prevenir situações de sobrecarga e 
desgaste de vínculos provenientes da 
relação de prestação/ demanda de 
cuidados permanentes / prolongados. 

- Realizar no mínimo 04 (quatro) ações com 
as famílias durante o ano, incluindo reuniões, 
oficinas ou grupos com temas 
socioassistenciais; 

- Aumento do cuidado com a família para 
fortalecimento de sua função protetiva. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores 
advinda da prestação continuada de 
cuidados a pessoa com deficiência. 
- Fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária. 
 
 
 

() Ultrapassou a meta 
( ) Cumpriu a meta 
()Cumpriu parcialmente a meta 
(x) Não atingiu a meta 
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Pontos Positivos e Negativos 

Em janeiro, continuamos a enfrentar a pandemia de COVID 19, e infelizmente o 

número de casos e mortes aumentaram, os hospitais estão entrando em colapso devido à 

falta de leitos, e espaço para colocar pacientes. Dessa forma os nossos pontos negativos 

continuam sendo a adaptação das oficinas/atividades da forma presencial para remota, 

levando em conta nosso público atendido, pois era muito bom ter o contato com eles de 

forma presencial durante as oficinas, porque além de trabalharmos as atividades, também 

era desenvolvido continuamente o vínculo com a equipe e a comunidade, e na nossa 

atual conjuntura os mesmos estão restritos a ficarem em casa, em isolamento social. Por 

outro lado e como ponto positivo temos uma equipe unida, tecnicamente capacitada e que 

mantém sempre a comunicação entre si, buscando constantemente estratégias e 

melhorar a cada dia para dessa forma oferecer serviço de qualidade aos nossos 

atendidos.  

Nesse mês não realizamos as oficinas de teatro, habilidades para o trabalho e 

atividades artísticas e manuais pois a cada mês estamos dando ênfase a um grupo 

específico de atividades para serem desenvolvidas.  

Impactos Sociais 

Nesse mês de janeiro continuamos vivenciando uma pandemia, porém com um 

agravante, nós retornamos a fase vermelha devido ao aparecimento de inúmeros casos, 

aumentou o número de mortes diariamente e já não temos mais leitos disponíveis nos 

hospitais, tendo que serem improvisados em salas de esperas, etc. Diante desse cenário 

pensamos em atividades sócio assistenciais e conteúdos que vão instrumentalizar e dar 

um norte a essas famílias que não sabem o que fazer.  

Com as atividades que encaminhamos em janeiro buscamos atingir diversos 

impactos sociais presentes na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Na 

atividade sociocultural e oficina de autocuidado buscamos a melhoria da qualidade de 

vida familiar enviando os 8 alimentos que aumentam a imunidade, a fim de auxiliar na 

prevenção do COVID 19. Na oficina de lazer e qualidade de vida com o vídeo sobre dicas 
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de respiração, procuramos atingir a melhoria da qualidade de vida familiar também. Na 

oficina de organização doméstica que foi sobre a mistura com água e agua sanitária para 

prevenção do COVID, tentamos atingir a proteção social cuidados individuais e familiares 

voltados para o desenvolvimento de autonomias, na oficina de cozinha onde enviamos a 

receita e vídeo com o passo a passo, procuramos atingir o desenvolvimento da 

autonomia, bem como o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Ademais na 

oficina de jardinagem no cultivo dos alimentos que aumentam a imunidade, buscamos a 

melhora na qualidade de vida familiar, o fortalecimento da convivência familiar e a 

proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 

 
Observações 

Nesse mês tivemos a inserção do novo usuário Pedro, onde conversamos com a 

genitora do mesmo, via contato telefônico, anotamos o número de cadastro único do 

mesmo no prontuário e falamos com o CREAS que foi quem nos passou o número do 

cadastro. 

Conversamos com Aline, irmã da usuária Priscila via whatsapp onde a mesma nos 

disse que a irmã estava bem e nos mandou diversas fotos da mesma e posteriormente 

conversamos com ela via telefone. 

Falamos também com o pai de um novo usuário, que em breve vamos inserir e 

passamos algumas orientações para ele. 

Encaminhamos também esse mês mensagem via whatsapp para os pais 

perguntando que se o serviço voltar a funcionar presencialmente eles iriam mandar seus 

filhos (as), e ficou dessa forma: 40% vão mandar, 20% não vão mandar, 20% foi resposta 

indefinida, 10% depende e 10% não tem certeza, porém infelizmente voltamos na fase 

vermelha. 

Em janeiro também fomos até a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social levar alguns documentos que foram solicitados acerca da reunião que ocorreu no 
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mês passado e conversamos sobre possíveis ações. 

Ainda no mês de Janeiro participamos da reunião que ocorreu no cinema municipal 

com todas as entidades e hospitais de Jaú para conhecermos o novo Secretário de 

Assistência e Desenvolvimento Social. 

 

Jaú, 31 de Janeiro de 2021 

 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 

 

 

 

____________________________ 
 

Larissa Sábio Boaventura 
 

Psicóloga – CRP 06/120409
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ANEXO I  

LISTA DE USUÁRIO ATENDIDOS 

Janeiro 2021 

Nº  Nome D.N. Nº NIS Nome da mãe/ responsável Endereço 
 

Telefone 
 

Data de 
ingresso 

Data do 
desligamento 

1 Ana Cristina de Lima Poloni 26/07/1973 204.273.815-46 Luiz Oswaldo Poloni Antonieta Botelho de Almeida Prado, 409 – M. 
Luiza II 

(14) 3622-3757 Jan/2018 - 

2 Ana Paula Calciolari 07/04/1975 210.141.104-34 Maria Rachel Piccin Calciolari Otavio Pacheco de Almeida Prado, 513- Jd. 
Estádio 

(14) 3622-4170 Set/2018 - 

3 Ellen Perim Soares de Oliveira 16/03/2000 203.428.998-42 Valéria Perim e Eros Soares de 
Oliveira 

R. Nelo Pacheco, 279 – Jd. América (14) 3418-0811/98205-
0052 

Fev/2019 - 

4 Gabriela de Lourenço Chiquini 11/04/1997 238.660.870-19 Sérgio Donato Chiquini e Elen 
Cristina Baldon de Lourenço 

Chiquini 

R. Professor Lioty Toledo de Castro, 85 (14) 98148-0527/ 
98121-1899 

Fev/2019 - 

5 Guilherme Moreno Santos 23/10/1997 238.654.069-00 Cilene Prado Moreno R. Victorio Marangoni, 384 - Jd. Novo 
Horizonte 

(14) 99878-1968 Jan/2018 - 

6 Leonardo Maciel 08/08/1995 206.068.525-27 Acareci Azevedo Maciel R. Caetano Zafra Chancez, 430 – Jd. João 
Balan I 

(14) 99704-1111 Set/2018 - 

7 Lucas Matheus Milani 03/05/1996 238.760.555-86 Antonio Donizete Milani R. José Bernardi,99 – Jd. Bernardi (14) 99705-3321 Set/2019 - 

8 Pedro José Furquim Della Tonia 19/11/2001 21309401170 Maria Cristina Furquim Della 
Tonia 

R. Major Prado, 2270 – Jd. Maria Luiza (14) 99704-3582 / 3621-
8200 

Jan/2021 - 

9 Priscila Géssica Volpato 11/06/1991 165.773.155-83 João Roberto Volpato R. João Avila Franco, 36 – Jd. Santa Helena (14) 3624-7954/ 99647-
7385 

Fev/2019 - 

10 Rafael Moreno Santos 23/10/1997 238.654.082-45 Cilene Prado Moreno R. Victorio Marangoni, 384 - Jd. Novo 
Horizonte 

(14) 99878-1968 Jan/2018 - 
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