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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 

Telefone do local de execução do Serviço: (14) 3418-7880 

E-mail técnicas do serviço: tecnicas.nucleo@autismojau.org 

Endereço de execução do serviço: Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 – Jardim dona Emília 

2. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: Maingrid Rozante Crepaldi Maran 

Mandato da Atual Diretoria: 01/01/2021 a 31/12/2024  

Profissão: Manicure         CPF:22259486827 RG: 307310292 

Data de Nascimento: 06/01/1981 

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$ 1.531,42 

02  Devânia Guedes da 

Silva 

Serviços Gerais  

 

Ensino Médio 44 horas Municipal R$ 727,50  

03 David Andrade Nonato Orientador Social Ensino médio 44 horas Municipal R$ 1.531,42 

04 Marina Palacio dos 

Santos 

Assistente Social  Ensino 

Superior  

30 horas Municipal R$ 2.409,28 

mailto:associacao@autismojau.org


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 público, e que foi recebido como missão de vida política 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 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 melhorando seu desenvolvimento. 

5. OBJETIVO  

5.1) Objetivo Geral  

Possibilitar o desenvolvimento da autonomia, de habilidades sociais e promover a 

convivência e a socialização da pessoa com TEA com a sociedade, bem como potencializar o 

papel da família e trabalhar com as mesmas estratégias para diminuição da sua sobrecarga. 

5.2) Objetivos específicos  

• Promover a autonomia, melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA, seus 

cuidadores e suas famílias; 

• Desenvolver ações que contribuam para a superação das situações violadoras de 

direitos; 

• Diminuição da dependência do usuário em relação ao seu cuidador; 

• Criar estratégias que impossibilitem o abrigamento e a segregação dos usuários do 

serviço, assegurando o direito a convivência familiar e comunitária; 

• Capacitar famílias em como trabalhar as tarefas do dia a dia, cotidianas, com seu 

filho(a), visando a diminuição da sua sobrecarga; 



6. PÚBLICO ALVO: 

6.1) Meta pactuada: 30 usuários com TEA. 

6.2) Usuário atendidos em Julho de 2021: 12 usuários com TEA 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2021 a 31/07/2021 

7.1) Dias e horário de atendimento: De Segunda a Sexta-feira das 07h30 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$ 53.243,24 R$ 0,00 R$ 7.390,85 R$ 45.852,39 

-R$ 0,48 
MATERIAL 

DE 

CONSUMO 

R$ 4.356,76 R$ 0,00 R$        0,00 R$   4.356,76 

TOTAL R$ 57.600,00 R$ 0,00 R$ 3.438,60 R$       -R$ 0,48 

 

9. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No mês de Julho, 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: Julho de 2021 

Ações/Atividade Quantidade 

Reunião de equipe  03 

Reunião com Secretario de Assistência Social e equipe do monitoramento 01 

Envio de vídeo, gravado, para famílias 01 

Envio de vídeo do youtube via whatsapp para famílias 01 

Envio de link via whatsapp 01 

Conversa com famílias (via telefone/whatsapp) 17 

Envio de mensagem para famílias via whatsapp 01 

Envio de PDF via whatsapp 01 

Atividade Sociocultural 03 

OFICINAS 

Oficina de Atividades Artísticas e manuais             01 

Oficina de Organização Doméstica             01 



Oficina de Cozinha             02 

Oficina de Jardinagem             00 

Oficinas de Autocuidado e Higiene             01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 05, 12, 15, 22/07 

Número de participantes: 04 

Desenvolvimento: Durante as reuniões discutimos acerca de ações/atividades para serem 

realizadas com os usuários e suas famílias, e nesses dias também fazemos os relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade: Visita/ Reunião com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social 

Objetivo: Conhecer o espaço físico, o nosso trabalho e discutirmos novas metas 

Responsável: Equipe monitoramento SEADS 

Local: Núcleo de Educação Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 13\07 

Número de participantes: 10 

Desenvolvimento: Na visita o secretario Rafael veio com as técnicas Tamiris e Flavia do 

monitoramento e foi recebido pela presidente Maingrid, pela vice-presidente Susan, a tesoureira 

Kézia, as técnicas Helena e Marina e os orientadores Cícera e Luiz Henrique. 

O secretario começou conhecendo o espaço físico, depois descemos para a sala onde foi a reunião, 

conversamos sobre fazer um novo plano para adolescentes com autismo de 15 a 17 anos e 

discutimos acerca dos planos da nova diretoria. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade Sociocultural 

Objetivo: Ampliar conhecimento cultural, habilidades cognitivas e socialização.  

Responsável: Equipe Técnica 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Data: 12, 29 e 30/07 

Número de participantes: Equipe técnica, orientadores e famílias 

Desenvolvimento: No mês de julho, realizamos uma atividade sobre o dia do amigo, considerando que eles 

estão longe um do outro há mais de um ano e sentem falta desse convívio, pensamos nessa atividade para 

aproxima-los. 

No dia 12/07 enviamos um vídeo via whatsapp, onde explicávamos a atividade que é cada usuário fazer uma 

carta (segue abaixo fotos), seja ela escrita, com um desenho, estão livres para usar a criatividade, depois de 

pronta pedimos para mandarem foto dessa carta, que iremos imprimir. Direcionamos também para qual 

amigo (a) iam confeccionar a carta e mandamos a foto do mesmo, no mesmo dia que enviamos o vídeo 

explicativo. Foi confeccionado envelopes para serem colocadas as cartinhas, e personalizado com a foto de 

cada remetente e destinatário, pois como nossos usuários são bastante visuais, dessa maneira será mais fácil 

o entendimento dos mesmos quanto a quem fez carta. 

Nos dias 29 e 30/07 realizamos visita nas casas para entregar as cartas junto com uma caixa de bombom que 

seria o presente do dia do amigo, fomos o “correio”. 

Percebemos a alegria nos usuários ao nos verem, e demonstraram gostar muito da carta e do presente. 

Nesse mês uma das famílias, enviou a foto da festa junina que realizaram o mês passado com o kit que 

entregamos (segue a foto abaixo). 

E nesse mês também enviamos vídeo e mensagem de parabéns para duas usuárias, desejando feliz 

aniversário. 

 

 



 

  

 
 

 

 

   
 

   
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINAS 

OFICINA DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANUAIS 

Objetivo: Oportunizar conhecimento cultural e artístico, estimulando a criatividade e o 

desenvolvimento de novas habilidades manuais de coordenação e destreza. 

Responsável: Equipe técnica  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: - 

Desenvolvimento: Nesse mês fizemos a atividade do dia amigo, como foi dito no quadro anterior 

e dessa forma eles fizeram a oficina de atividades artísticas e manuais confeccionando a carta/cartão 

para o amigo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE JARDINAGEM 

Objetivo: Trabalhar o sensorial e sua estimulação, ademais a noção do tempo e cuidados 

necessários. 

Responsável: Equipe técnica  

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: - 

Desenvolvimento: Nesse mês nossos usuários nos mandaram fotos da flor plantada no mês 

anterior, que vemos que está crescendo a cada dia. 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

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: 06/07 

Nº participante:  

Desenvolvimento: Enviamos um vídeo do youtube via whatsapp com exercícios fáceis para 

iniciantes, pois sabemos a importância da realização de exercícios físicos, o quanto ele faz bem 

para o metabolismo, liberando a serotonina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA DE COZINHA 

Objetivo: Estimular a autonomia e o interesse em atividades na cozinha 

Responsável: Equipe técnica e orientadores sociais 

Local: Núcleo Educacional Neyde Maria de Andrade Felippe 

Dias: 16/06/21; 22/07 

Nº participante: - 

Desenvolvimento: Nesse mês enviamos 2 receitas, uma de como fazer um cappuccino caseiro e 

outra de chocolate quente cremoso. São receitas simples e fáceis que ao prepararem junto com a 

família irá proporcionar momentos de aproximação entre os mesmos e promover a socialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 28/07/21 

Nº participante:  

Desenvolvimento: Nesse dia foi enviado aos pais uma mensagem pelo whatsapp pedindo para 

mandarem fotos de seus filhos realizando algum tipo de atividade doméstica, por mais simples que 

seja, como por exemplo: recolher roupa do varal, secar louça, varrer o chão, etc. Pois esse tipo de 

atividade já foram trabalhadas inúmeras vezes com os mesmos, principalmente quando estavam 

presencialmente e elas contribuem significativamente para o desenvolvimento e autonomia dessas 

pessoas. 



 

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 

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 

(x)Cumpriu parcialmente a meta 

( ) Não atingiu a meta 
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Pontos Positivos e Negativos  

No mês de julho continuamos com a pandemia, e com os usuários de forma remota, sendo 

assim as atividades continuaram mais restritas, tivemos como ponto positivo o retorno de férias da 

Assistente Social e da orientadora social, porém a psicóloga saiu de férias 15 dias e isso foi um ponto 

negativo, pois tivemos entrega de relatório anual e mensal e a inserção de 2 novos usuários, o que foi 

positivo pois o nosso número de usuários está aumentando. Teve a troca de orientador social, sendo 

que o novo é experiente e conhece os usuários. 

Impactos Sociais 

Nesses mês de julho, com as oficinas que foram trabalhadas, tivemos como impacto alcançado 

o Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; Melhoria da qualidade de vida familiar e 

Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias 

Em todas as atividades/ações que realizamos, nós buscamos atingir os impactos sociais 

presentes na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sendo eles: acesso aos direitos 

socioassistenciais; Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional; Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados 

a pessoas com dependência; Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; Melhoria da 

qualidade de vida familiar; Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomias. 

Observações 

Nesse mês de julho também fizemos um levantamento de quais usuários já haviam se vacinado 

e suas famílias, e considerando 13 usuários, somente 46% tomaram a primeira dose da vacina e estão 

aguardando a segunda dose, 8% tomou vacina de dose única e 46% ainda não tomaram vacina, alguns 

por não ter conseguido ir, outros por não ter chegado a idade. 

Acerca dos familiares e considerando 25 pessoas 52% tomaram a 1ª dose e estão aguardando 

a segunda dose, 8% tomou dose única, 20% ainda não tomaram e 20% tomaram 1ª e 2ª dose. 

 

  ___________________________                             ___________________________ 

       Helena Aparecida Marcoantonio                                   Marina Palacio dos Santos 

         Psicóloga – CRP 06/63874                                     Assistente Social - CRESS 62.411 
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ANEXO I 
LISTA DE USUÁRIO ATENDIDOS 

Julho de 2021 

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

Telefone 
 

Data de 
ingresso 

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 João Paulo Bagarini 06/12/1997 204.735.527-8 Luiz Reginaldo Bagarini  (14) 99702-5452 Julho/2021 

7 Juliano César Fernandes 17/05/1993 21014099066 Célia Regina Alves Travessa Domingos Pena, 51 – Centro (14) 99604-4767 
 

Julho/2021 

8 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 

9 Lucas Souza Domingos 08/06/2002 23869280383 Cristiane de Fátima Souza 
Domingos 

R. Etelvino Ferraz Teixeira, 505 – Jd. América (14)  98123-6584 Maio/2021 

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

11 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 
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12 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 

13 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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ANEXO II 
 
 

Nome: Luiz Henrique Sabino 

Data de Nascimento: 25/07/1997 

Local: Jaú-SP 

RG: 45.403.849-5 

Data de emissão: 24/08/2018 

Órgão Expedidor: SSP 

CPF: 483.932.268-64 

Título Eleitoral: 4361 2148 0141 

Zona: 063 

Secção: 0270 

Escolaridade: Ensino Médio Completo / Técnico de Segurança do Trabalho 

Cargo: Orientador Social 

Carga horária: 44 horas 

Vínculo Institucional: CLT 

Inicio do exercício da função: 06/04/2021 

Término do exercício da função: 20/07/2021 – Término na Assistência 

E-mail: luizhenrique_sabino@hotmail.com 

Telefone para contato: (14) 99173-5575 

Endereço Residencial 

Rua: José Giampietro Nº 359 

Bairro: Jardim América 

CEP: 17210-690 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luizhenrique_sabino@hotmail.com
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Dados -  Orientador social novo para o Cad SUAS 

 
Nome: David Nonato de Andrade 

Data de Nascimento: 13/09/1993 

Local: Barra Bonita 

RG: 49.591.696-1 

Data de emissão: 10/01/2008 

Órgão Expedidor: SSP 

CPF: 416.835.488.17 

Título Eleitoral: 395785250116 

Zona: 063 

Secção:  

Escolaridade: Ensino Superior Completo 

Cargo: Orientador Social 

Carga horária: 44 horas 

Vínculo Institucional: CLT 

Inicio do exercício da função: 21/07/2021 – Início na Assistência  

20/06/2016 – Início na Associação 

Término do exercício da função: - 

E-mail: david.andrade9@hotmail.com 

Telefone para contato: (14) 98171-9570 

Endereço Residencial 

Rua: Waldomiro Sorani Nº 481 

Bairro: Residencial Primo Grizzo I 

CEP: 17214-320
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