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dação Nossa Senhora Auxil iadora do Ipiranga, em 24/09/1943.

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO DE 15/03/1925

(Acervo Museu Vicente de 
Azevedo).

www.funsai.org.br/instituidor



ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6

ÍNDICE

PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 7

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL | Proteção Social Básica

PALAVRAS PRONUNCIADAS PELO SENHOR PRESIDENTE 8

UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA 10

UNIDADE ADMINISTRATIVA 13

EDUCAÇÃO PERMANENTE 17

PROJETOS PRÓPRIOS 18

INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
UNIDADE I – Centro de Apoio à Juventude – CAJ

24

UNIDADE VI – Centro de Convivência VIVAVIDA 26

EDUCAÇÃO INFANTIL
INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
UNIDADE II – Centro de Educação Infantil – CEI

28

UNIDADE V – Berçário Anjo da Guarda 30

CULTURA
UNIDADE VII
Quixote – Espaço Comunitário

43

GRATUIDADE
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição

44

COMISSÃO DE BENEFÍCIOS
Dona Maria Carmelita

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVENIADA

41
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONVENIADO

42

MUSEU VICENTE DE AZEVEDO

COMEMORAÇÃO DOS 125 ANOS

NOSSA HOMENAGEM
DR. ANTONIO CARLOS MALHEIROS

58CONSELHO CURADOR E DIRETORIA 

59PARCERIAS E DOAÇÕES

60

AGRADECIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS 61

AGRADECIMENTO AOS ARTISTAS EDUCADORES E VOLUNTÁRIOS

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 66

PARECER DOS AUDITORES 69

34

ATIVIDADES DOS PARCEIROS NAS UNIDADES  32

COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE VII
PROJETO CONECTADOS

36

40

FUNSAI NA MÍDIA

52

54

NOSSA HOMENAGEM
DR. MARCELLO RUY VICENTE DE AZEVEDO 56

57

RELAÇÃO DOS DOADORES 2021

64



Promover crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social  
por meio de Assistência Social, Educação, Cultura e Esportes sob bases cristãs, na 
construção da cidadania e na preservação do meio ambiente.

Intensificar sua atuação com ênfase na proteção social e na educação de crianças 
e adolescentes, qualidade de vida dos idosos e fortalecimento do convívio familiar e 
comunitário.

MISSÃO

VISÃO

ENTIDADE BENEFICENTE DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Arcipreste Andrade, 503 – 1º and.
Edifício Condessa Vicente de Azevedo
CEP. 04268-020 – São Paulo – SP
 
CNPJ 
60.737.590/0001-61

UTILIDADE PÚBLICA 
Estadual -  Decreto n. 41.107/62
Municipal - Decreto n.   9.212/70

TELEFAX
11 2063-1361 / 11 2063-3466
11 2063-4797 / 11 3388-5600

E-MAIL
atendimento@funsai.org.br 

SITE
www.funsai.org.br 

PRINCÍPIOS 
ORGANIZACIONAIS

IMAGEM: Berçário Anjo da 
Guarda - Unidade V
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Caros amigos
É com desmedido prazer que aqui estamos, de forma presencial e on-line, festejando um 
marco histórico! Há exatamente 125 anos, no dia 22 de novembro de 1896, esta Casa era 
inaugurada pelo benemérito José Vicente de Azevedo, no início para amparar meninas órfãs 
e dar todas as condições para que pudessem ter a garantia de uma vida saudável, útil e 
feliz. Era o limiar de uma instituição que nascia para ser perene, transformada depois em 
Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, nossa querida FUNSAI, que até hoje, 
ao longo de tantos anos e de forma ininterrupta, tão bem acolhe crianças e adolescentes. 
Com o passar do tempo, diante das novas necessidades e exigências sociais, a FUNSAI 
ampliou os seus serviços e projetos voltados também a jovens, idosos e famílias, atendendo 
especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade, e preservando, sempre, os 
valores éticos e morais de seus Instituidores – o Conde José Vicente de Azevedo e sua 
esposa, Condessa Candida Bueno Lopes de Oliveira Azevedo. Assim, chegamos à sólida 
e abrangente FUNSAI de hoje, que atende desde a faixa etária de 4 meses até  90 anos ou 
mais. Muitos dos que aqui estão, ou dos que nos assistem a distância, sabem da certeza 
que o Instituidor tinha de estar criando, no longínquo 1896, uma Instituição perene. Tanto 
assim que planejou, naquele 22 de novembro, aquela que seria a grande “Festa do Primeiro 
Centenário”. No ano em que esta se realizou, e com toda a pompa prevista, tive a honra 
de ser convidado a participar do Conselho Curador, podendo assim colaborar para a sua 
realização. Vinte anos depois, outra grande comemoração: a dos 120 anos, após a qual 
traçamos o percurso histórico dos desafios que seriam enfrentados pela Instituição. Em 
2021, devido às limitações que a pandemia do COVID-19 nos impôs, foram adotadas todas 
as medidas sanitárias visando à preservação de vidas. Com a colaboração do Conselho 
Curador, que engloba a Diretoria, dos Superintendentes e dos nossos muitos colaboradores 
e voluntários, pudemos manter os atendimentos com os adequados padrões de qualidade, 
com trabalho humanizado e aprimoramento das ações de Assistência Social, Educação, 
Cultura e Esportes, que contribuem para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças, 
adolescentes, jovens, idosos e familiares. Daí o lema adotado para este ano: “Em tempos de 
superação, a união nos fortalece”.
A FUNSAI, em consonância com as orientações dos órgãos governamentais, dividiu suas 
atividades em presenciais e remotas, tanto nas esferas administrativas como em aulas, 
oficinas, encontros e reuniões. Foi estabelecida ampla interatividade pelas redes sociais para 
mantermos intensa comunicação institucional, boa articulação com as políticas públicas e 
com as famílias atendidas. Na Educação Infantil,  foram realizados perto de 1700 atendimentos 
remotos; no VIVAVIDA, dos  607 matriculados, 544  participaram de oficinas remotas; e aqueles 
que não participaram, 63 receberam acompanhamento social. O Quixote atendeu mais de 
uma centena de adolescentes e jovens em três oficinas; promoveu sarau, canto coletivo, 

PALAVRAS PRONUNCIADAS 
PELO SENHOR PRESIDENTE

POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO 
DOS 125 ANOS DA UNIDADE I 
DA FUNSAI

atividades teatrais e de expressão corporal on-line, além 
das apresentações por “lives”. O CAJ e o Setor de Serviço 
Social fizeram quase 600 atendimentos de forma presencial 
e remota para garantir rematrículas e novas matrículas.
Reinventamo-nos cotidianamente; empreendemos esforços 
para cumprir objetivos e metas; e estabelecemos novos 
rumos, adequados ao contexto da pandemia.
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora/Projeto 
Família Acolhedora - FUNSAI, criado para o acolhimento 
de crianças em situação de risco pessoal e social, atendeu 
crescente número de crianças e familiares, formando novas 
famílias acolhedoras, mantendo as entrevistas psicossociais, 
visitas domiciliares e encontros de aproximação entre 
crianças e famílias, supervisões e reuniões, inclusive com a 
equipe técnica da Vara da Infância e Juventude do Ipiranga, 
de forma virtual.
O Projeto Família e seus Laços, que acompanha, por período 
de até um ano, crianças que foram desacolhidas, neste 
ano realizou mais de 548 atendimentos remotos, visitas 
domiciliares, articulação com a rede de políticas públicas.
A Rádio Conectados, por sua vez, não deixou de manter a 
sua programação diária, além de promover oficinas de forma 
on-line; produziu 80 podcasts com temas variados e ofereceu 
webinars de videoconferências sobre assuntos relacionados 
à comunicação social, bem como realizou a 4ª Semana da 
Comunicação.
E o Museu Vicente de Azevedo, que antes da pandemia 
atendia anualmente em torno de 3.000 pessoas, em 2021, 
promoveu muitas atividades pelas redes sociais.
Enfim, nestes 125 anos de história, a FUNSAI nunca 
deixou de prestar bons serviços a um grande número de 

beneficiários, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida de suas famílias e buscando reduzir as 
desumanas desigualdades sociais. Continua a cumprir, 
assim, o desígnio humano pelo qual “ninguém está 
sozinho no percurso da vida”. Em 2021, a persistência 
da crise sanitária mundial nos desafiou a novas ações 
na direção da proteção da vida, para além dos muros da 
FUNSAI.
Concomitantemente, passamos a repensar a estrutura 
vigente, tentando antever problemas e “correr” para 
solucioná-los. 
Temos consciência de que, em todas as instâncias, 
buscamos superar os percalços deste insólito momento 
em que vive a humanidade, bem como os desafios 
institucionais que a sociedade continua a nos impor. E 
não nos faltam bons planos, que hão de ser realizados. 
Mais uma vez, até onde chegamos, cabe-nos 
agradecer aos demais Membros do Conselho, aos 
Superintendentes, às Congregações Religiosas que 
conosco trabalham.
Aos caríssimos funcionários e voluntários que 
colaboraram para o bom êxito de nossos trabalhos e aos 
muitos amigos que nos acompanham.

A todos, o nosso muito obrigado!
Carlos Eduardo Franceschini Vecchio
Presidente
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UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora 
do Ipiranga – FUNSAI – com seus 125 anos 
de existência tem por finalidade estatutária 
prestar atendimento as crianças, adolescen-
tes em situação de vulnerabilidade biopsicos-
social, provendo acolhida, ensino, educação, 
cultura e apoiando suas famílias, em confor-
midade com diretrizes das políticas de Assis-
tência Social, Educação, Cultura e Esporte. 
Desenvolve também trabalho socioeducativo 
e sociocultural com jovens, adultos, idosos 
da Região Ipiranga e adjacências.
A FUNSAI é detentora de mérito social.  Pos-
sui: Certificado de Utilidade Pública Estadual 
e Municipal; Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social – CEBAS; inscri-
ção no Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes – CMDCA; no Con-
selho Municipal de Assistência Social – CO-
MAS, Grande Conselho Municipal do Idoso 
e Conselho Estadual de Assistência Social 
– CONSEAS.
Tem como princípio investir no aprimoramen-
to dos serviços e projetos de suas redes de 
Administração Direta. Nos serviços desenvol-
vidos de forma direta, no Centro de Apoio à 
Juventude, Centro de  Educação Infantil, Ber-
çário Anjo da Guarda, Centro de Convivên-
cia VIVAVIDA, Quixote-Espaço Comunitário, 
bem como nos Projetos: Família Elo e Trans-
formação, Famílias Empreendedoras em 
Moda, Família e Seus Laços, Projeto Rádio 
Conectados, Serviço de Acolhimento Fami-
liar-Projeto Família Acolhedora e no Progra-
ma Parceiros da FUNSAI promoveu o aten-

dimento conforme a Constituição de 1988, 
respeitando os princípios do direito universal, 
da cidadania, da justiça social e da dignidade 
da pessoa humana. 
Todas as Unidades de Administração Dire-
ta e Projetos e Programas da FUNSAI se-
guem, também, as leis infraconstitucionais: 
Lei Orgânica de Assistência Social, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem 
como normas sucessoras destas legislações 
e dos conselhos municipal, estadual e fede-
ral, no atendimento a crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e famílias. Todas as 
bolsas de estudos da Educação Infantil foram 
concedidas por meio de estudos socioeconô-
micos, realizados pela equipe de assistentes 
sociais, tendo como critérios sociais os da 
FUNSAI e critérios de renda das legislações 
federais pertinentes à temática. Também, 
os serviços socioassistenciais concederam 
vagas por meio de estudo socioeconômico, 
seguindo os critérios sociais da FUNSAI e da 
Política Nacional de Assistência Social.  Apri-
morou seus serviços por meio de princípios 
éticos, de respeito, dignidade e autonomia 
dos usuários dos serviços, por isso o acom-
panhamento psicossocial seguiu os conheci-
mentos teóricos, éticos, metodológicos, ope-
racionais e técnicos.
2021 foi um ano desafiador, em que nosso 
país e o mundo continuaram assolados pela 
disseminação do coronavírus, responsável 
pela doença intitulada COVID-19. A FUNSAI 

seguiu as normatizações e orientações de 
âmbito federal, estadual e municipal, esta-
belecidas pela área da Saúde, Educação e 
Assistência Social, em especial nos procedi-
mentos e protocolos de higienização, para a 
reabertura segura e gradual das Unidades, 
conforme as normas técnicas de cada polí-
tica.  
Diante desse contexto, os profissionais de-
senvolveram novas habilidades, atitudes e 
conhecimentos para praticar as atividades 
tanto presenciais quanto remotas, criar no-
vas linguagens para conseguir aprimorar as 
oficinas socioeducativas e socioculturais, as 
aulas, os atendimentos, a captação de novas 
famílias acolhedoras, as supervisões técni-
cas, os acompanhamentos psicossociais, a 
reavaliação socioeconômica, as visitas domi-
ciliares, a articulação com a rede de proteção 
social e de políticas públicas, as ações de 
fortalecimentos de vínculos, e a concessão 
de benefícios às famílias demandatárias das 
Unidades de Administração Direta e Projetos 
da FUNSAI. Os recursos presenciais asso-
ciados aos recursos tecnológicos tornaram-

-se um leque de possibilidades da ação pro-
fissional e tiveram a finalidade de fortalecer 
a função protetiva e de promoção familiar, 
prevenindo rupturas de vínculo e principal-
mente promovendo o acesso às informações 
referentes às políticas públicas no território 
e  acesso a benefícios, bem como garantin-
do a crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
idosos e famílias um espaço de convivência, 
formação para a cidadania, desenvolvimento 
do protagonismo e da autonomia. Os enca-
minhamentos e as orientações aconteceram 
para os serviços das políticas públicas so-
ciais. 
A qualidade, gratuidade e continuidade das 
ações com crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos e famílias foram garantidas 
por meio dos trabalhos presenciais (confor-
me autorizações dos órgãos públicos) e tam-
bém pelas novas ferramentas tecnológicas 
de trabalho que foram implantadas, a fim de 
permanecer com o acompanhamento psicos-
social, desenvolvimentos de oficinas socioe-
ducativas, culturais, pedagógicas, palestras, 
dentre outras ações. 

IMAGEM:
CAJ - Centro de Apoio à 
Juventude - Unidade I
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UNIDADE ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL
Adm. João Gasparini Neto  - Superintendente
Atuar no controle e na otimização da rentabilidade do patrimônio imobiliário, cuja receita fi-
nancia grande parte do trabalho desenvolvido pela Fundação nas áreas social, educacional, 
cultural e esportiva. Propiciar a retaguarda administrativa e financeira necessária aos profis-
sionais que atuam mais diretamente no serviço social, atividade-fim da Fundação.

EQUIPE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
01 Superintendente Administrativo-Financeiro, 03 Coordenadoras, 07 Assistentes,  
01 Encarregado de Manutenção, 01 Recepcionista e 02 Porteiros

SUPERINTENDÊNCIA
ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

RESPONSÁVEL
Profa. Ms. Eliane da Silva Cara - Superintendente

Promover a integração das Unidades de Assistência Social para atuar nas proteções sociais: 
básica e especial, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em 
relação a crianças, adolescentes, idosos e seus familiares. Integração das Unidades de Edu-
cação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e legislação complementar. 
Desenvolver atividades relacionadas às políticas de cultura e esporte, observando as legis-
lações vigentes.  Atender famílias e comunidade com atividades da Rádio Web, socioeduca-
tivas e de geração de renda.

SUPERINTENDÊNCIA
SOCIOEDUCACIONAL

EQUIPE SOCIOEDUCACIONAL
01 Superintendente Socioeducacional, 04 Coordenadores, 08 As-
sistentes Sociais, 02 Auxiliares Administrativos, 01 Assistente do 
Serviço Social, 01 Assistente Administrativo, 01 Psicóloga Social e 
02 Motoristas
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RESPONSÁVEL
Suellen Schmidt de Andrade

OBJETIVO
Contribuir para o desenvolvimento institucional e para a gestão da FUN-
SAI, sistematizando metodologias e técnicas voltadas à sustentabilida-
de e ampliação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, 
educacionais, culturais e esportivos. No decorrer do ano desenvolveu 
o Projeto Família Empreendedora em Moda e Programa Parceiros da 
FUNSAI.

COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL
Rafael Schmidt de Andrade

OBJETIVO
Desenvolveu ações sistematizadas de comunicação e marketing da FUNSAI, 
por meio da difusão da comunicação externa.

COORDENADORIA DE MÍDIAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL
Cássia Maria Campos Souza

OBJETIVO
Atuar de acordo com a Política de Assistência Social e do Sistema Único de 
Assistência Social, Política de Educação, Cultura e Esportes, bem como com 
os princípios institucionais, por meio de trabalho multidisciplinar, integrando-a 
aos programas, serviços, benefícios, projetos concedidos aos usuários e/ou 
às famílias.

SERVIÇO SOCIAL
No ano de 2021, os aspectos socioeconômicos e as fragilidades relacionais 
ampliaram o impacto das pressões sociais, afetivas, relacionais e cogniti-
vas às famílias e/ou indivíduos mais vulneráveis, bem como potencializou a 
essência das problemáticas sociais existentes no contexto social e que se 
materializam no cotidiano das realidades familiares e territoriais. Mediante a 
isso, a equipe do serviço social da FUNSAI, utilizando seus recursos teóricos, 
metodológicos, técnicos, operacionais, reflexivos e éticos, atuou junto com as 
famílias, a fim de compreender os movimentos das vulnerabilidades sociais 
das fragilidades, empregou estratégias para a ampliação e o fortalecimento 
da capacidade protetiva, prevenindo rupturas de vínculo e principalmente pro-
movendo o acesso às informações referentes às políticas públicas no territó-
rio de moradia dos usuários.

PSICOLOGIA SOCIAL
Em trabalho com a equipe de Serviço Social da FUNSAI foram realizados mapea-
mento, articulação e encaminhamentos para a rede de políticas públicas conforme 
as demandas apresentadas. As ações desenvolvidas contribuíram para uma reflexão 
crítica do contexto relacional dos usuários e das famílias, com isso proporcionando a 
ampliação da função protetiva.

COORDENADORIA SOCIOEDUCACIONAL

CAJ - Centro de Apoio à Juventude - Unidade I
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EDUCAÇÃO PERMANENTE

O Plano de Educação Permanente da 
FUNSAI é uma das estratégias da Supe-
rintendência Socioeducacional para manter 
o diálogo, a reflexão crítica sobre a prática 
profissional, e a reconstrução permanente 
de uma identidade profissional inserida no 
contexto da Fundação, pautadas nas legis-
lações vigentes, nas orientações técnicas 
das profissões e na vivência do cotidiano 
de trabalho dos profissionais. 

A Superintendente Socioeducacional, bem 
como as equipes técnicas, Coordenação 
Pedagógica e a Direção dos Serviços de 
Assistência Social, Cultura e Educação 
oportunizaram reuniões de planejamento 
das atividades e paradas pedagógicas com 

intuito de alinhar ações dos educadores 
socioassistenciais, professores, auxiliares 
de classe, artistas-educadores e a equipe 
operacional. Diversos temas foram dialoga-
dos entre os profissionais, a fim de ampliar 
os conhecimentos sobre o contexto social, 
potencializar as ações e estabelecer no-
vas formas de intervenção junto ao público 
atendido da FUNSAI.   

Diante disso, as atividades do Plano Per-
manente de Educação aconteceram no de-
correr do ano, seguindo todos os protoco-
los de higienização e saúde nas Unidades 
de Administração Direta da FUNSAI, sendo 
executados pelas diretoras, coordenadoras 
e equipe técnica de cada unidade.
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PROJETOS PRÓPRIOS

COORDENADORA
Maria Antonia de Souza Leite

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO FAMILIAR

Serviço socioassistencial de alta complexidade, que oferece acolhimento fa-
miliar provisório, para crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, de ambos os sexos, 
e em situação de risco pessoal, social, afastados do convívio familiar, por 
meio de medidas protetivas de acolhimento familiar (ECA artigo 101), sem 
separar os irmãos.

FAMÍLIA ACOLHEDORA

O serviço de Acolhimento Familiar garantiu a 11 crianças, que foram acolhidas 
no contexto familiar das famílias acolhedoras, uma proteção individualizada e de 
cuidados específicos a elas destinados, favorecendo o desenvolvimento de suas 
condições física, psicomotora, cognitiva, afetiva e psíquica. Durante o ano de 
2021, 01 criança foi desacolhida para família extensa, 03 crianças para família de 
origem e 03 crianças foram inseridas em família substituta.  
O trabalho psicossocial com as famílias de origem e extensa consistiu em inter-
venções das demandas singulares dentro do contexto familiar, a fim de propor-
cionar acesso às redes de políticas públicas setoriais e o seu fortalecimento da 
função protetiva. 
A escuta qualificada individual associada aos encontros socieducativos foram 
estratégias para acolher os sentimentos presentes e as ações para garantir o 
desacolhimento gradativo, afetivo e seguro. Foram realizadas 124 atividades de 
fortalecimento de vínculos, sendo origem/extensa 44 e substituta, 80 atividades.
As famílias acolhedoras no decorrer do acolhimento de cada criança e nas  super-
visões técnicas quinzenais e temáticas vivenciam o comprometimento do papel 
social e afetivo que realizam no cotidiano dos cuidados no desenvolvimento inte-
gral de cada criança. 
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Em 2011, a FUNSAI implantou o projeto Famílias Empreendedoras em 
Moda, partindo da necessidade de qualificação profissional apresentada pe-
las famílias usuárias dos serviços e da comunidade. Sempre buscando aten-
der as necessidades das famílias e da comunidade, hoje o projeto tornou-se 
uma incubadora de empreendedores, com o principal objetivo de propiciar a 
melhoria nas condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, por meio de qualificação tanto na área de confecção de acessórios de 
moda criativa como no empreendedorismo.
O Projeto tem um espaço para usuários realizarem suas produções e exposi-
ções, localizado na Rua Dom Luis Lasanha, 291, no bairro do Ipiranga. 

FAMÍLIAS EMPREENDEDORAS EM MODA

Em 2021, o Programa de voluntariado contou com 76 voluntários. 
Estes atuaram de forma presencial, virtual, dinâmica e contínua 
nos Projetos e Serviços da FUNSAI, proporcionando a inclusão 
social, fortalecendo a solidariedade e solidificando o pertencimen-
to e os vínculos.

PROGRAMA PARCEIROS DA FUNSAI
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AÇÃO PROMOVE
Berçário Anjo da Guarda
Unidade V

OFICINA DE CULINÁRIA
Regina Cacau
CEI - Centro de Educação Infantil
Unidade II
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Em 2012 foi implantado o Projeto Família Elo e Transformação. Este con-
siste no trabalho social, mensal, socioeducativo e coletivo com as famílias da 
FUNSAI: suas atividades têm como referência os conceitos da matricialidade 
sociofamiliar (PNAS) e grupos socioeducativos (MDS). A metodologia utiliza-
da nesse projeto está alicerçada na abordagem socioeducativa. Esse princí-
pio metodológico é centrado nos processos grupais, no reconhecimento dos 
saberes e dos territórios de moradia das famílias, a ampliação da comunica-
ção e de uma relação dialogada e horizontal. O grupo socioeducativo para as 
famílias é um excelente espaço para trocas, para o exercício da escuta e da 
fala, da elaboração de dificuldades e de reconhecimento de potencialidades. 
Contribui para oferecer aos cidadãos a oportunidade de melhor viver os seus 
direitos em um contexto de proteção mútua, desenvolvimento pessoal e soli-
dariedade. Neste sentido, os núcleos socioeducativos introduzem elementos 
de discussão, vivência e reflexão relacionados às etapas dos ciclos de vida. 

FAMÍLIA: ELO E TRANSFORMAÇÃO

11

FAMÍLIA E SEUS LAÇOS

O Projeto foi criado pela FUNSAI, no ano de 2008, com o principal intuito de 
acompanhar as famílias das crianças desacolhidas do serviço de acolhimento 
da FUNSAI. O Projeto proporcionou à família um atendimento preventivo das 
possíveis situações de risco que podem levar ao reacolhimento. As ações pre-
senciais e virtuais desenvolvidas propiciaram orientações e encaminhamento 
das famílias para acesso aos benefícios, programas, projetos e serviços das 
políticas públicas setoriais do seu território de moradia, buscando a mobiliza-
ção, o restabelecimento das redes familiares de apoio no território de moradia 
da família e principalmente estabelecer a referência e contrarreferência da 
família no CREAS, nos serviços de saúde e de educação. Sendo 07 crianças, 
totalizando 06 famílias nuclear ou extensa que foram acompanhadas em seus 
territórios. A equipe realizou 24 entrevistas sociais presenciais, 23 visitas do-
miciliares e 532 atendimentos no decorrer do ano.
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SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 
Proteção Social Básica

DIREÇÃO GERAL
Vilma dos Santos Pedroso

A Congregação das Irmãs de São José de Cluny é responsável pelos 
princípios da filosofia cristã.

COORDENADORA PEDAGÓGICA
Eleonora Lichtenfels Rodrigues

INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
UNIDADE I – Centro de Apoio à Juventude – CAJ

 

O CAJ é um serviço socioassistencial de 
proteção social básica, que visa à garantia do 
espaço de convivência, formação para a cida-
dania, desenvolvimento do protagonismo e da 
autonomia de crianças e adolescentes, bem 
como contribuir para a permanência na esco-
la e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. 

UNIDADE
Própria.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 
meses, cujas famílias vivenciaram situações de 
vulnerabilidade social, fragilidade de vínculos e 
violação de direitos.

CAPACIDADE
DE ATENDIMENTO
380 crianças/adolescentes/mês.

O atendimento foi realizado de forma planeja-
da, contínua e gratuita, em 02 (dois) períodos: 
matutino e vespertino.

OFICINAS
As oficinas são intervenções sociopedagógi-
cas, esportivas, artísticas que favoreçam a livre 
forma de expressão, integração, protagonismo, 
aprendizado, sociabilidade das crianças e dos 
adolescentes, bem como atividades lúdicas e 
reflexivas que conseguiram ressignificar vivên-
cias de isolamento e ou violação de direitos. 
Nas oficinas e nas atividades, crianças/adoles-
centes participaram de forma coletiva e colabo-
rativa, seguindo todos os protocolos de saúde, 
e com isso houve a ampliação das relações 
pautadas no respeito às diversidades, cidada-
nia e afetividade. 
Em 2021, os trabalhos foram desenvolvidos em 

LOCALIZAÇÃO
Rua Dom Luis Lasanha, 300 - Ipiranga - SP

FONE
11-2063-1714   FAX 11-2914-1879

SITE
www.funsai.org.br/caj

6 oficinas planejadas, contínuas e articuladas en-
tre si.

OFICINAS
Oficina de Artes
Oficina de Informática
Oficina de Esporte
Oficina de Música
Oficina de Cultura Religiosa: 
Educar para os valores / 
Educar para a cidadania
Círculo de Cultura: Criando 
saberes

HORAS MENSAIS
140/horas
110/horas
140/horas
70/horas
115/horas

630/horas

Para as famílias que demandaram acompanha-
mento social houve contatos via telefone, aplica-
tivo de mensagem, e entrevista social presen-
cial, visitas domiciliares no intuito de aproximar, 
compreender o contexto, orientar e buscar ações 
interventivas e encaminhamentos para a rede de 
políticas públicas, garantindo assim ações contí-
nuas de proteção social.
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SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 
Proteção Social Básica

COORDENADORA
Erika Cristina Sturaro

O VIVAVIDA é um serviço socioassistencial que favorece um espaço 
de convivência para a pessoa idosa, contribuindo para o processo de 
envelhecimento ativo e saudável, desenvolvimento da autonomia, de 
sociabilidade, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, preve-
nindo situações de vulnerabilidade e risco social.

UNIDADE VI – Centro de Convivência VIVAVIDA

UNIDADE
Própria.

OFICINAS
O espaço de convivência ofertou ofici-
nas de forma on-line que favoreceram 
a troca de saberes e a socialização, 
desenvolvendo o sentimento de per-
tencimento do usuário frente ao ser-
viço. Os vínculos familiares também 
foram fortalecidos, tendo em vista as 
festas realizadas de forma remota 
por algumas oficinas que, ao serem 
postadas nas redes sociais, garanti-
ram a participação da família do ido-
so. Aqueles que não tiveram acesso 
à tecnologia, receberam telefonemas 
e quando, necessário, visitas domici-
liares.O trabalho remoto foi realizado 
pelos oficineiros, por meio de grupos 
nos aplicativos de mensagens, gru-
pos fechados nas redes sociais, víde-
os gravados e encontros ao vivo nas 
plataformas digitais.

PÚBLICO-ALVO
Idoso com idade igual ou superior a 
60 anos de idade.

O Centro de Convivência VIVAVI-
DA realizou atividades gratuitas, 
contínuas e planejadas: ações cul-
turais, de lazer, sociais, socioedu-
cativas, reflexivas em espaço apro-
priado para oficinas e palestras de 
interesse dos idosos, garantindo 
assim acesso à convivência com 
outros idosos e intergeracionais, 
favorecendo a qualidade de vida, 
e, principalmente, minimizando os 
impactos do distanciamento social 
causado pelo contexto pandêmico. CAPACIDADE

DE ATENDIMENTO
Em 2021, 607 idosos, sendo que 544 participa-
ram ativamente das oficinas virtuais e 63 idosos 
que não acessaram as oficinas, tiveram acom-
panhamento social conforme as demandas apre-
sentadas nos estudos sociais. As atividades pre-
senciais, em decorrência do contexto pandêmico 
e orientações dos órgãos públicos, foram sus-
pensas de abril até dezembro; as oficinas foram 
disponibilizadas de forma on-line, totalizando 
544 idosos participando das atividades. Mesmo 
virtualmente foi possível exercitar corpo e men-
te, fazer novos amigos e interagir. Com isso, os 
idosos que puderam participar adquiriram novos 
conhecimentos tecnológicos e resiliência para o 
processo de envelhecimento ativo e saudável, 
diante dos novos desafios. Os idosos, que não 
possuiam celular e acesso à internet,  receberam 
o acompanhamento social da equipe técnica, 
por meio de ligações, a fim de compreender as 
fragilidades e as articulações da família em sua 
proteção.

 

LOCALIZAÇÃO
Rua Dom Luis Lasanha, 255 - Ipiranga - SP

FONE
11-2068-6604

SITE
www.funsai.org.br/vivavida
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EDUCAÇÃO INFANTIL

DIRETORA ESCOLAR
Salete Maria Jahn

A Congregação das Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado 
é responsável pelos princípios da filosofia cristã.

COORDENADORA PEDAGÓGICA
Elaine Teixeira

INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
UNIDADE II – Centro de Educação Infantil – CEI

O Instituto Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga – reconhecido 
como Centro de Educação Infantil - CEI é um serviço de natureza 
educacional, que atende prioritariamente crianças pertencentes às 
famílias em situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social. As 
crianças são contempladas com Bolsas Integrais de Estudo, após as 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA

Em decorrência do contexto pandêmico, a Uni-
dade de Educação respeitou as normas vigentes 
referentes às aulas presenciais e remotas.
No decorrer do ano letivo foram desenvolvidos 04 
projetos pedagógicos, nas 06 turmas da Unidade 
Escolar, utilizando ferramentas do ensino presen-
cial e remoto. Os pais/responsáveis pelas crian-
ças, que estavam em atividades remotas, rece-
beram videoaulas e/ou apostilas com os mesmos 
conteúdos que as crianças que estavam em ativi-
dades presencias. Os pais/responsáveis encami-
nharam virtualmente as atividades desenvolvidas 
com as crianças.
O trabalho pedagógico da unidade baseia-se no 
socioconstrutivismo; aliado a esta linha de pensa-
mento se entrelaça o Método Montessoriano que 
por meio de seus estímulos permite que a criança 
tenha importantes aquisições e compreensões 

 

LOCALIZAÇÃO
Rua Dom Luis Lasanha, 220 - Ipiranga - SP

FONES
11-2063-2279 / 2068-6130

SITE: www.funsai.org.br/cei

sobre o mundo e o cotidiano que a cerca.

Os Projetos Pedagógicos favoreceram as crian-
ças a se expressar livremente com adequação, 
despertando o protagonismo infantil, em seus 
momentos de convivência entre coleguinhas e 
professores, mostrando iniciativa em seus diálo-
gos e expressando suas vontades. As crianças 
compreenderam a sequência e as quantidades 
relacionadas aos números e souberam aplicar 
em atividades cotidianas, tais como: contagem 
dos coleguinhas, peças, dias da semana, calen-
dário entre outras. As atividades de contação de 
histórias contribuíram para o aprendizagem das 
diferenças culturais das histórias, sendo sensibi-
lizados mediante os acontecimentos e a reflexão 
da mensagem que a leitura proporcionou. Rea-
lizaram diversas oficinas que envolveram a arte 
por meio da criatividade e imaginação, como in-
terpretações, confecções, desenhos e pesquisas.
As famílias demandatárias que solicitaram aten-
dimentos receberam acompanhamento social; 
com isso foi possível mapear as dificuldades no 
contexto familiar e realizar ações interventivas e 
de encaminhamentos para a rede de políticas pú-
blicas.

famílias passarem por estudo socioe-
conômico, seguindo os critérios socio-
econômico institucionais e legislação 
federal.   As atividades lúdicas e peda-
gógicas favoreceram o desenvolvimento 
integral da criança, em seus aspectos fí-
sico, emocional, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da fa-
mília e da comunidade. Todas as ações 
favoreceram a participação da família.

UNIDADE
Própria.

PÚBLICO-ALVO
Crianças de ambos os sexos, com idade de 
3 anos a 5 anos e 11 meses. 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
150 crianças/mês.

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO
Integral, de segunda a sexta-feira, das 7h às 
17h.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
DIRETORA ESCOLAR
Andréia Pinello Panhan Prizmic

COORDENADORA PEDAGÓGICA
Profa. Gláucia Isabel da Silva

UNIDADE V – Berçário Anjo da Guarda

Em decorrência do contexto pandêmico, a 
Unidade de Educação respeitou as normas 
vigentes referentes às aulas presenciais e 
remotas.

O plano escolar baseou-se no sociocons-
trutivismo e no sistema Montessori, consi-
derando a criança como sujeito histórico, 
que nasce com interesse para explorar o 
ambiente com autonomia e liberdade. As 
experiências vivenciadas pelas crianças fo-
ram organizadas por meio de um currículo 
integrador que garantiu o brincar como prin-
cipal forma de descobrir e interpretar o mun-
do exterior, reconhecendo e valorizando 
as culturas infantis. O professor observou, 
acompanhou e registrou o modo particular 
que cada criança brinca e manifesta o seu 
potencial, resultando em uma documenta-
ção pedagógica e contemplando as diferen-
tes formas de linguagens da criança.
Os Projetos Pedagógicos do Berçário foram 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

desenvolvidos de forma remota e presen-
cial, por meio de projetos pedagógicos e 
próprios utilizando estratégias da arte-edu-
cação,  que despertou a expressão criadora 
das crianças, possibilitando o conhecimento 
pessoal, a vivência em grupo ( respeitando 
o distanciamento social), a troca construtiva 
de experiência, a reintegração de normas 
e limites, o aumento das proporçõe se su-
gestões nos diferentes projetos oferecidos 
e o acompanhamento dos pais/responsá-
veis no processo de ensino aprendizagem 
das crianças, potencializando um ambiente 
educativo, afetivo de socialização. As estra-
tégias favoreceram a construção da iden-
tidade, autonomia e protagonismo infantil, 
estabelecendo cada vez mais a integração 
com as famílias, que é essencial para o su-
cesso do projeto educacional.
As famílias demandatárias que solicitaram 
atendimentos receberam acompanhamen-
to social; com isso foi possível mapear as 
dificuldades no contexto familiar e realizar 
ações interventivas e de encaminhamentos 
para a rede de políticas públicas.

 

LOCALIZAÇÃO
Rua Correia Salgado, 34 - Ipiranga - SP

FONE
11-2062-1919

SITE: www.funsai.org.br/anjodaguarda

O Berçário Anjo da Guarda é um serviço de natureza educacional, que aten-
de prioritariamente famílias com crianças em situação de vulnerabilidade, ris-
co e exclusão social. As crianças são contempladas com Bolsas Integrais  de 

Estudo, após as famílias passaram por es-
tudo socioeconômico seguindo os critérios 
socioeconômico institucionais e da legis-
lação federal.   As atividades lúdicas e pe-
dagógicas favoreceram o desenvolvimento 
integral da criança, em seus aspectos físico, 
emocional, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da co-
munidade.

UNIDADE
Própria.

PÚBLICO-ALVO
Crianças de ambos os sexos, com idade de 
4 meses a 2 anos e 11 meses.

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO
Integral, de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI

OFICINA DE CULINÁRIA COM AS CRIANÇAS

Confeitaria na Infância

A oficina de brownie proporcionou uma festa recheada de novidades, 
participação e muito chocolate!!!!!

A empresa Regina Cacau realizou a oficina com todas as crianças e 
professoras da Unidade Escolar.

As crianças ouviram a história sobre o chocolate e a produção de bo-
los. Também manusearam, cortaram, escolherem e saborearam todos  
os brownies produzidos por eles, com a ajuda de toda a equipe da 
Regina Cacau.

ATIVIDADES DOS PARCEIROS NAS UNIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

BERÇÁRIO ANJO DA GUARDA

Ação em Pediatria – Clínica Escola – PROMOVE 
Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia 
Centro Universitário São Camilo 

Os professores com os acadêmicos de medicina realizaram atividades lúdicas e ava-
liaram o rastreio antropométrico de todas as crianças, padrão de conferência do his-
tórico vacinal e da estatura e peso, exame físico geral e informações sobre a alimen-
tação. Houve orientação para as famílias e os encaminhamentos.
Essa ação na Unidade Escolar integra cada vez mais a escola, a família e a comuni-
dade na busca pela proteção e o desenvolvimento da criança.
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CULTURA

COORDENADORA
Denise Azevedo Carreira da Costa

ORIENTADORA ARTÍSTICA
Andréia de Almeida

UNIDADE VII – Quixote – Espaço Comunitário

O QUIXOTE é o espaço de cultura que visa à sensibilização e a inicialização 
artística de adolescentes e jovens garantindo a convivência e a formação para a 
cidadania por meio de oficinas realizadas de forma contínua. Propicia o fortaleci-
mento dos vínculos familiares e comunitários, realiza apresentações, exposições 

e atividades abertas a todos os públicos de for-
ma gratuita, incentivando criações coletivas, a 
integração, trocas de experiências, reflexões e 
discussões sobre o contexto cultural e social, 
promovendo criações artísticas e comunitárias 
que refletem o nosso tempo.

UNIDADE
Própria.

PÚBLICO-ALVO
Adolescentes e jovens de 12 a 29 anos e 11 
meses.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
Até 250 adolescente e jovens.

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira, das 12h às 21h e sába-
do, das 9h às 17h.

As oficinas ocorreram de segunda-feira a sexta-
-feira, das 10h às 20h. 
As atividades foram realizadas apenas na mo-
dalidade on-line, de forma gratuita, planejada e 
contínua, com duração média de 2h. As ativi-
dades iniciaram-se no final do mês de abril e 
o término aconteceu na segunda semana de 
dezembro. 

OFICINAS DE ARTE-EDUCAÇÃO
Todas as atividades da Unidade proporciona-
ram a ampliação de socialização, ações cola-
borativas, cidadania, relações afetuosas e, prin-
cipalmente, expressão corporal por meio das 
manifestações artísticas respeitando e acolhen-
do as diversidades humanas e sociais. Houve 
incentivo à participação das famílias e da co-
munidade nos eventos: oficinas de férias, aulas 
abertas, espetáculos e exercícios de finaliza-
ção. Esta aproximação favoreceu a autoestima 
dos usuários, comunidade e família. Também, 
adolescentes e jovens tiveram acesso a diver-
sas ferramentas e informações para ampliar a 
compreensão crítica da realidade social e per-
tencimento das políticas públicas.

 

LOCALIZAÇÃO
Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145
Ipiranga - SP

FONE
11-2272-1921

SITE: www.funsai.org.br/quixote

As oficinas virtuais na decorrência do ano fo-
ram: teatro laboratório, canto iniciação, danças 
laboratório e criação, audiovisual laboratório, 
dança: núcleo de aprofundamento em dança 
oguatá.
As oficinas estabeleceram vínculos de afeto 
e confiança entre os participantes. Promoveu 
o bem-estar físico, emocional e intelectual por 
meio da expressão corporal, oral e das sensa-
ções. O teor transformador do corpo, da auto-
estima que se comunicava a partir do encontro 
dos participantes consigo mesmo, e diálogo 
com o outro, tendo como intermediário a arte 
e a cultura. 

SAÍDA CULTURAL | 34ª BIENAL DE 
SÃO PAULO
A ida à Bienal foi um momento marcante e 
um ponto alto das ações do Quixote em 2021.
Emocionalmente, foi um momento de grande 
afeto, pois foi a primeira vez, que adolescentes, 
jovens, famílias e educadores se encontraram 
pessoalmente, em decorrência do contexto 
pandêmico.
Esta aproximação favoreceu a autoestima dos 
usuários, comunidade e família.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

COORDENADOR
Rafael Schmidt

Conectados é um projeto que possibilita e potencializa um espaço de criação, 
expressão, integração e difusão cultural no âmbito da comunicação. Foi im-
plantado em 2011.
No ano de 2021, ofereceu 60 vagas de oficinas gratuitas de rádio, locução es-
portiva e fotografia, para adolescente e adultos; em decorrência do contexto 
pandêmico, as atividades aconteceram virtualmente.

PROJETO CONECTADOS
UNIDADE VII – Quixote – Espaço Comunitário

LOCALIZAÇÃO
Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 159
Ipiranga - SP

FONE / WHATSAPP
11-2061-6257

SITES
www.radioconectados.com.br
www.funsai.org.br/projetoconectados

RÁDIO CONECTADOS
Uma rádio web com 24 horas de programação, formada pelos participantes das 
oficinas e por locutores voluntários, vindos de várias regiões de São Paulo. 
Os programas recebem convidados de diversas áreas, levando informação sobre 
qualidade de vida, políticas públicas, educação, cultura, esporte, entretenimento e 
diversos outros temas, além de receberem artistas de vários segmentos musicais 
e culturais. 
Os profissionais e voluntários participaram da transmissão virtual da Celebração 
dos 125 anos da FUNSAI e da live de comemoração dos 199 anos do Ipiranga. 
No ano de 2021, 18 voluntários atuaram na programação da Rádio Web ao vivo.
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PROGRAMA

SEMANA DA COMUNICAÇÃO
Palestras e workshops

O Projeto Conectados realiza a Semana da Comunicação, com o 
intuito de levar à comunidade conhecimento sobre diversos temas 
ligados aos meios e veículos de comunicação (imprensa, jornalismo, 
marketing, locução).

Em julho, aconteceram 12 palestras ao vivo, virtuais propiciando de-
bates de temas atualizados com profissionais das diversas áreas da 
comunicação. Os participantes integraram a programação ao vivo, 
nas plataformas digitais, interagindo com perguntas e comentários, 
no decorrer das atividades.

Irineu Toledo | Clube da Voz Fernando Fontana | Rede TV Jessika Barbieri | Loucos Por Rádio

Anderson Clayton | Content & MKT Intusiasmo André Cosmo | Radialista Diego Puerta | CRP Mango

Rafael Reis | UOL Natasha Davanzo | UX Designer Rick Nóbrega | Deuclick

Luiza Iotti | Conectados Guga Oliveira | Conectados Mário Rufini | Santa Sampa Fotografia

Raony Pacheco | Conectados Fábio Rogério | 105 FM Valdo Rocha | Rádio Imaculada

Guel Varalla | UFSC Jorge Aguiar | Tropical FM Cyro César | Rádioficina

Samuel Gonçalves | TOP FM Rafael Schmidt | Conectados Robson Ferri | RF mídia
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A FUNSAI mantém convênio com 02 Organizações da Sociedade Civil que 
desenvolvem serviço descrito de forma tipificada na Política Nacional Assis-
tência Social (resolução CNAS 109/2009), e, serviço de educação infantil, 
conforme a política de educação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVENIADA

NOME
CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO TABOR
Responsável Legal: Osvaldo Bisewski
Gestora Geral da Unidade Tabor: Ir. Rosane Steffenon
Endereço: Estrada da Colônia, 120 – Jardim São Gonçalo – SP – CEP: 
08370-190
Fone: 011-27319071       Fax: 011-2731-2119    

Público-alvo: crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses, 
de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade, risco e exclusão 
social.

No ano de 2021, 526 usuários foram atendidos, sendo:  120 crianças 
e adolescentes de 06 a 17 anos, em parceria com a Fundação Nossa 
Senhora Auxiliadora do Ipiranga, sendo estes divididos entre atendi-
mento socioeducativo no CCA/CEC - 90 educandos, e CEDESP - 30 
adolescentes em processo de capacitação profissional. Os demais fo-
ram custeados por convênios com órgãos públicos e/ou doações. Um 
efetivo atendimento a criança, adolescente e jovem, passou pelo forta-
lecimento dos vínculos, sempre que possível, com a família e com os 
elos socioculturais da sua comunidade de origem.

Período de funcionamento: o serviço funcionou nas modalidades pre-
sencial e remota, devido ao contexto pandêmico, de segunda a sexta, 
por 40 horas semanais (dois períodos de 20 horas), no período remoto 
houve envio de atividades por meios digitais, entrega de cestas bási-
cas, material de higiene, limpeza e kit’s pedagógicos. 

ORGANIZAÇÃO

IMAGEM: Facebook: 
Centro Educacional TABOR

 A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga – FUNSAI mantém 
convênio com uma organização social, para prestação de serviços na área da 
educação infantil. A organização atua de acordo com as diretrizes da FUNSAI 
e prioriza a educação infantil em conformidade com o artigo 54, incisos IV e 
artigo 58 do Estatuto da Criança e do adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( Lei Federal nº9.394/1996), nos 
artigos 29 e 30 (incisos I e II), portarias municipais e normas complementares.

EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONVENIADO

ORGANIZAÇÃO

IMAGEM: Arquivo Associação Franciscanas 
Angelinas 

NOME 
Associação Franciscanas Angelinas
Responsável: Gilda Campos
Coordenação técnica: Rosane Maria Garlet
Rua Almirante Nunes, 157 – Sacomã – São Paulo/SP – CEP: 04231-000 
FONE: 11-2061-0060  / 2914-7513 

Público-alvo: crianças de ambos os sexos, com idade entre 4 e 5 
anos e 11 meses.

Vagas conveniadas: 75, sendo: 42 crianças oriundas do convênio da 
FUNSAI.

Período de funcionamento: integral, de 2ª a 6ª feira, das 07h30 às 
16h30 até março de 2021. Em maio, se iniciaram as atividades remotas, 
e cada família fazia seu horário conforme as atividades e posteriormente 
encaminhavam as atividades. 
Metodologia: a prática pedagógica alicerçada na filosofia franciscana 
pressupõe uma metodologia reflexiva e criativa, em que se estabeleçam 
relações de confiança entre as crianças e as professoras, sendo susten-
tada pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Privilegia a dinâmica de 
trabalho em grupo, visando à socialização humana e do saber.Tendo em 
vista os eixos estruturantes supracitados das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Infantil propostas pela BNCC.
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GRATUIDADE
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição

A instituição disponibilizou 11 vagas de gratuidade à FUNSAI, no 
serviço socioassistencial de convivência e fortalecimentos de vínculos 
- Educandário Sagrada Família, por força da escritura de doação do 
imóvel.

Administração: Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Con-
ceição

Presidente: Roseli Amorim
Diretora da Unidade: Vania Maria Teixeira Costa

O Educandário Sagrada Família é um espaço de convivência, forma-
ção para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo 
e da autonomia das crianças e dos adolescentes, a partir dos interes-
ses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções 
remotas e/presenciais são pautadas em experiências lúdicas, culturais 
e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, so-
ciabilidade e proteção social.

IMAGEM: Divulgação 
Educandário Sagrada 
Família 

Conforme disposição testamentária, os imóveis provenientes do legado da Conselheira 
Grande Benfeitora D. Maria Carmelita Vicente de Azevedo Barboza de Oliveira têm ren-
dimentos contabilizados em separado; seu rendimento líquido é anualmente distribuído 
pela Fundação, por meio de sua “Comissão de Legados de Benefícios”, formada pelos 
Conselheiros Odila Maria Azevedo de Oliveira, Dra. Maria Renata Bueno de Azevedo e 
Dr. Clovis Bueno de Azevedo. Foram beneficiadas 6 famílias e 7 entidades. São elas:

1. ABENSENA.
2. Amparo Maternal.
3. ASA – Associação Santo Agostinho.
4. Assoc. Ed. e Assist. Soc. N. Sra. Assunção. 
5. Instituto de Cegos Padre Chico.
6. Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos (Casa do Migrante).
7. Recanto da Cruz Grande.
8. 06 famílias. 

COMISSÃO DE BENEFÍCIOS
Dona Maria Carmelita 

ABENSENA (Projeto Saúde & Alegria)

ASA - Associação Santo Agostinho
Assoc. Ed. Assis. Soc. N. Sra. Assunção

Instituto de Cegos Padre Chico

Famílias

Amparo MaternaL
Pia Soc. dos Miss. de S. Carlos (Casa do Migrante)
Recanto da Cruz Grande

R$180.000,00
R$98.677,98

R$18.000,00

R$9.000,00
R$9.000,00

R$6.000,00 R$4.800,00
R$4.800,00

Valor total anual
R$ 330.277,98

4342



Após quase 2 anos de tantas restrições, sem dúvida necessárias, devido à pandemia, pudemos cons-
tatar o grande interesse do público da região pelo conhecimento deste bairro que é o mais importante 
do país!
A “sede de saber” represada “pelas quarentenas” transbordou por ocasião da 7ª Jornada do Patri-
mônio: Cidadãos de São Paulo, suas famílias e amigos, ávidos pelas histórias e significados dos 12 
Tabernáculos, caminharam a pé durante 3 horas, deslumbrados, descobriram que convivem, no seu 
dia a dia, e quase sem perceber, com relíquias e referências históricas determinantes de sua identida-
de pessoal. 

Oferecer oportunidades instigantes para a ampliação dos saberes é também uma função social cultural 
do MVA tão bem conduzido pela museóloga Ana Silvia Bloise! 

Odila Maria Azevedo de Oliveira  
    Curadora do Museu Vicente de Azevedo

A sede de saber...

MUSEU
VICENTE DE AZEVEDO

São objetivos do Museu: ações de mediação educacional e interpretativa vol-
tadas a diversos segmentos de público; a difusão de conhecimentos sobre o 
bairro do Ipiranga e seu rico patrimônio tombado; o estímulo a vocações de 
jovens no campo da história e dos novos setores de serviços, como o cultu-
ral, museológico, turístico e de entretenimento, além da inserção do MVA no 
ambiente museológico de São Paulo.

MISSÃO E OBJETIVOS
Adquirir, preservar, pesquisar, documentar e divulgar a história de José Vi-
cente de Azevedo, familiares e colaboradores, sua trajetória política e sua 
obra social, para que possa ser conhecida pelo mais amplo e diversificado 
público e venha a inspirar novas formas de solidariedade e ajuda ao próximo. 
Visa a contribuir para o conhecimento da história de São Paulo em sua época 
e, em particular, da história dos primórdios do bairro do Ipiranga.

PÚBLICO ATENDIDO 
Mediações para público externo:
em razão das restrições de circulação 
causadas pela pandemia do vírus corona-
vírus, em 2021 foram feitos apenas 251 
atendimentos. Este número inclui público 
agendado, pesquisadores e turista. Em 
2021 com o tema Nossos Lugares, Nos-
sas Histórias, o Museu Vicente de Aze-
vedo fez sua participação na 7ª Jornada 
do Patrimônio, organizada pelo Departa-
mento do Patrimônio Histórico da Secre-
taria Municipal de Cultura de São Paulo. 
Fizemos uma grande divulgação em nos-
sas redes sociais que resultou em mais de 
125 pessoas participantes do evento que 
aconteceu em setembro e contou com 
uma caminhada pelos 12 edifícios histó-
ricos e tombados do bairro do Ipiranga, 
conhecidos como “As 12 Maravilhas do 
Ipiranga”.

FOTO: Equipe MVA

FOTO: Passeio da 7ª Jornada do 
Patrimônio
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PESQUISAS

Neste ano o MVA colaborou para estudos históricos nos campos da Educação, 
Assistência à Infância, Trabalho Feminino, Memória do bairro do Ipiranga e Arqui-
tetura. Foram atendidos 10 pesquisadores acadêmicos, virtual ou presencialmente, 
que encontraram nos arquivos do MVA uma fonte documental bastante ampla, rica,  
de acesso gratuito e democrático. Também autorizou o uso de uma imagem do acer-
vo fotográfico ao Museu Paulista da USP para utilização da nova exposição deles, 
intitulada “Casas e Coisas”, sob curadoria de Vânia Carneiro, que está prevista para 
setembro de 2022.

ACERVO

Durante o ano de 2021, a equipe do Museu Vicente de Azevedo continuou trabalhando para 
melhorar o acondicionamento dos documentos e aprimorar a catalogação. Foram reorgani-
zados cerca de 763 documentos datados entre 1870 - 1944, do Conde José Vicente de Aze-
vedo. Nesse processo renovamos nossas caixas de acondicionamento sempre pensando na 

conservação e guarda do documento.

ACERVO FOTOGRÁFICO

Foi realizada a conferências de catalogação de 544 fotografias originais e cópias das antigas 
alunas do Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Elas foram devidamente acon-
dicionadas e digitalizadas. 

IMAGEM: Órfãs na antiga cozinha do 
orfanato. Foto de Aurélio Becherini 

FOTO: Acervo fotográfico 
do MVA / Década de 1970

FOTO: Acervo fotográfico 
do MVA / Década de 1980
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DOAÇÕES E COMODATOS

Os doadores do ano de 2021 foram: Professora Eliane Cara, Felipe Rodrigues Siquei-
ra, Georgina Azevedo Siqueira, Odila Maria Azevedo de Oliveira. As senhoras Stella 
Maud Fleury e Célia Pereira de Queiroz fizeram  doação  em nome  da família  de  D. 
Maria Vicentina Pereira de Queiroz, irmã do Conde José Vicente de Azevedo. Foram 
assim agregados ao nosso acervo um conjunto de objetos, fotografias, cartões postais, 
livros e documentos relativos à história da família. 

O Museu Vicente de 
Azevedo ampliou seu tra-
balho de comunicação, 
reforçando a memória de 
José Vicente de Azevedo 
e da Funsai para além dos 
espaços expositivos do 
Museu. O MVA se mante-
ve presente nas redes so-
ciais, Facebook, Instagram 
e Twitter. Foram mais de 
105 publicações ao longo 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

do ano.  
O projeto As Ruas Têm História teve continuidade na plataforma digital, blogue e na revista  
Leitura feliz, da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, explorando as histórias 
de ruas do bairro e da cidade que têm relação com o Conde José Vicente de Azevedo, sua 
família e com a Independência do Brasil. Foram publicadas histórias das seguintes ruas e 
avenidas: “Rua Barão de Taquari”, “Rua Marquesa de Santos”, “ Avenida Dom Pedro I”, “Rua 
Barão de Loreto”, “Rua José Vicente de Azevedo”, “Rua Lino Coutinho”, “Rua Maestro Furio 
Franceschini”, “Avenida Teresa Cristina”, “Rua General Lecor ” e “Rua Gama Lobo”. 
Em decorrência do movimento nas redes sociais e ações com o público, aumentou o número 
de seguidores nas plataformas. No Facebook 28%, Instagram 61% e no Youtube 21%.

FOTO: 126 anos do nascimento de Paulo Vicente de Azevedo.

IMAGENS: Antigo álbum de 
cartões postais
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EVENTOS 

Museum Week: em 2021, o Museu participou da semana dos Museus, evento mundial que 
ocorre todos os anos. O tema foi: Juntos – 7 Dias, 7 Temas, 7 Hashtags”. Comemou publicando 
uma série de fotos sobre os sete temas propostos pelos organizadores do #MuseumWeek: 
#EraUmaVezMW #NosBastidoresMW #PelosOlhosDasCriancasMW #EurecaMW #LegendeIs-
toMW #ArteEmTodaParteMW #PalavraParaoFuturoMW
15ª Primavera dos Museus: para participar deste evento nacional, a equipe do Museu 
Vicente de Azevedo, desenvolveu seu primeiro podcast, em parceria com a Rádio Web Conec-
tados, sobre o tema: Museus – Perdas e Recomeços, abordando o trabalho e a adaptação que 
a equipe do Museu precisou  realizar durante a pandemia de Covid-19.
7a edição da Jornada do Patrimônio 2021:  teve como tema Nossos Lugares, Nos-
sas Histórias.  A equipe do Museu Vicente de Azevedo organizou uma caminhada pelo bairro 
que contou com mais de cem inscritos.

15ª Primavera dos Museus 

Para participar deste evento nacional, a 
equipe do Museu Vicente de Azevedo, de-
senvolveu seu primeiro podcast, em parce-
ria com a Rádio Web Conectados, sobre 
o tema: Museus – Perdas e Recomeços” 
abordando o trabalho e a adaptação que a 
equipe do Museu precisou  realizar durante 
a pandemia de covid-19.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Museu Vicente de Azevedo está aberto ao 
público de terça a sexta-feira: das 9h às 17h 
mediante agendamento prévio por e-mail ou 
telefone. 
Às segundas-feiras, atende pesquisadores, 
das 9h às 17h mediante agendamento prévio.

Entrada gratuita.

LOCALIZAÇÃO
Rua Dom Luís Lasanha, 300, Ipiranga - SP

FONE
11-2215-6900

SITE
www.museuvicentedeazevedo.org.br

E-MAIL INSTITUCIONAL
museuvicentedeazevedo@funsai.org.br
Agendamento: agendamentomva@funsai.
org.br

RESPONSÁVEL OPERACIONAL
Ana Silvia Bloise - Museóloga - COREM 4R 045-II

7a edição da Jornada do Patrimônio 2021 

Teve como tema Nossos Lugares, Nossas 
Histórias. A equipe do Museu Vicente de Aze-
vedo organizou uma caminhada pelo bairro 
que contou com mais de cem inscritos.
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COMEMORAÇÃO DOS 125 ANOS DE ININTERRUPTO 
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DA FUNDAÇÃO NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA 22–XI–2021

No dia 22 de novembro de 2021, ocorreu a celebração dos 125 anos 
da FUNSAI, um marco histórico institucional de compromisso com a 
vida. De forma presencial e on-line as comemorações aconteceram, 
respeitando os protocolos de segurança, sanitários e de saúde. 
As solenidades se iniciaram com a Missa em Ação de Graças presidida 
por Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo (Região Episcopal Ipiranga). A celebração ocorreu na Capela da 
FUNSAI, na Rua Dom Luís Lasanha, 300, Ipiranga, SP. Em seguida, 
tivemos as palavras do Presidente da FUNSAI, Dr. Carlos Eduardo 
Franceschini Vecchio, que realizou o resgate histórico da FUNSAI, 
perpassando pelo sonho e pelas realizações dos instituidores Conde 
José Vicente de Azevedo e sua esposa, Condessa Cândida Bueno 
Lopes de Oliveira Azevedo, chegando aos atendimentos realizados 
atualmente. Relatou que o lema adotado neste ano,em decorrência 
do contexto pandêmico, foi: “Em tempos de superação, a união nos 
fortalece”, e agradeceu a todos os colaboradores, voluntários e famílias 
que contribuem e confiam na FUNSAI.
Depois, houve a apresentação da participação da FUNSAI na live de 
199 anos dos Festejos do Bairro do Ipiranga, seguido de um coquetel.

COMEMORAÇÃO DOS 125 ANOS

5352



FUNSAI NA MÍDIA

Ao longo dos seus 125 
anos, a FUNSAI foi des-
taque na mídia, apare-
cendo nos programas 
Globo Repórter, Ante-
na Paulista e SP-TV da 
Rede Globo, Manhã Leve 
da TV Aparecida, nas re-
vistas eletrônicas  Veja, 
Ipiranga News, Metrô 
News entre outros.

PRESIDENTE DA FUNSAI, CARLOS EDUARDO 
FRANCESCHINI VECCHIO NO PROGRAMA 
ANTENA PAULISTA - REDE GLOBO

PROGRAMA: ANTENA 
PAULISTA - REDE GLOBO

REVISTA VEJA SÃO PAULO

LIVE: ANIVERSÁRIO 437 
ANOS DO IPIRANGA
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MARCELLO RUY VICENTE DE AZEVEDO

NOSSA HOMENAGEM  A
Dr. Marcello Ruy

 27/05/1921
 24/03/2021

O engenheiro Marcello Ruy Vicente de Azevedo, ilustre neto dos instituidores 
da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, filho do Dr. Francisco 
Salles Vicente de Azevedo e de Maria Mercedes Lopes de Oliveira, nasceu em 
27 de maio de 1921 e faleceu em 24 de março de 2021 - portanto, dois meses 
antes de completar seu centenário. Foi casado com Maria Salette Freire, com 
quem teve três filhos: Patrícia, ex-conselheira da FUNSAI, Ricardo e Fernan-
do. Sua neta Camila Leme Ferreira Zerbini é, hoje, membro do Conselho da 
Fundação.
No decorrer da vida profissional, sempre inovando com ações empreendedo-
ras, nosso homenageado presidiu a Associação Brasileira de Cerâmica – AB-
CERAM, em 1971, permanecendo depois em sua diretoria.
Durante 49 anos foi destacado Conselheiro da FUNSAI. Membro da Diretoria, 
exerceu o cargo de Tesoureiro e foi Representante do Conselho da Entidade 
junto ao SENAI Conde José Vicente de Azevedo e ao SENAI Maria Angelina 
Vicente de Azevedo Franceschini.
Conselheiro dos mais atuantes de nossa FUNDAÇÃO, Dr. Marcello esteve 
sempre presente às reuniões do Conselho Curador, sendo estimado e admira-
do por todos por sua competência e esmero no exercício de suas funções. Sua 
presença era marcante, também, em todas as comemorações festivas. Mesmo 
depois de deixar seu cargo no Conselho, continuou a acompanhar ativamente 
as atividades da FUNSAI, elaborando sugestões e ações pertinentes ao en-
grandecimento da Instituição.
A ele, por sua amizade, exemplos e importante legado, nosso profundo preito 
de gratidão.

02/02/1951
17/03/2021

No dia 17 de março de 2021, com setenta 
anos, faleceu o Professor Desembargador 
Antonio Carlos Malheiros, notável membro 
do Conselho Curador da Fundação Nossa 
Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que, ao lon-
go de quase 17 anos, muito contribuiu para 
o aprimoramento das atividades socioeduca-
tivas de nossa instituição.
Formado pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo destacou-se, desde 
o início de sua carreira, pelo combate incan-
sável em defesa dos direitos humanos. Na 
condição de insigne desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, com atuação 
reconhecida como das mais profícuas, foi 
sempre sensível aos problemas das cama-
das mais vulneráveis da sociedade.
Pró-Reitor de Cultura e Relações Comunitá-
rias da PUC-SP, foi professor de direito na 
própria PUC e na Faculdade Rio Branco, des-

NOSSA HOMENAGEM A 
Dr. Malheiros

ANTONIO CARLOS MALHEIROS

tacando-se, a um só tempo, como mestre ge-
neroso e solidário, deixando, por onde passou, 
um legado de humanismo e amor ao próximo.
Na FUNSAI contribuiu com incansáveis deba-
tes sobre as políticas públicas sociais e garan-
tia dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes, sobretudo dos dependentes de medidas de 
proteção integral. Fomentou diálogos sobre o 
Serviço de Acolhimento Familiar/Projeto Famí-
lia Acolhedora-FUNSAI, sendo um dos princi-
pais responsáveis pela implantação desse ser-
viço que, hoje, desenvolve-se com reconhecido 
êxito.
Em nossa instituição e nas muitas outras em 
que atuou, Antonio Carlos Malheiros deixou 
sua marca da solidariedade, generosidade e 
senso de justiça.

Restou saudade naqueles que o conheceram.
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CONSELHO CURADOR E DIRETORIA

Conselheira

ConselheiroConselheiro Conselheiro

PRESIDENTE 1° VICE-PRESIDENTE TESOUREIRO

Dr. Carlos Eduardo 
Franceschini Vecchio

Des. José Gaspar 
Gonzaga Franceschini

Conselheira

Dr. Felipe Rodrigues 
Siqueira

Profa. Inmaculada
Figols Costa

SECRETÁRIA1ª SUP. DE UN. ASSISTENCIAIS

Sra. Odila Maria 
Azevedo de Oliveira

Conselheiro

Conselheira

ConselheiraConselheira

Professora Maria Gabriela 
Franceschini Vaz de Almeida

Conselheira

Dr. Clovis Bueno de 
Azevedo    

Dra. Maria Renata 
Bueno de Azevedo

Dr. Henrique de Azevedo 
Ferreira França

Sra. Camila Leme 
Ferreira Zerbini

Sra. Maria Angelina 
Franceschini Brandão

Conselheiro

Des. Antonio Carlos 
Malheiros

ATÉ 17/03/2021

Conselheira

Conselheiro

Sra. Georgina Azevedo
Siqueira

Augustinha E. A. Anti
Fátima R. de Azevedo Rodrigues Delcor
Hilda Ricardina Mussio
Maria Aparecida M. Borsari
Maria do Carmo Ragasso
Maria Zélia de Castro Fantini

PARCEIROS DO CONDE 2021 
Contribuições Mensais

PARCERIAS E DOAÇÕES

Marta Sampaio Lima Elia 
Mércia Roberto de Deus Antunes
Nilza M. Rugadas 
Olga Martins Mimura
Vanda Lobo 
Wilma Valente Russ

FOTO:
CEI - Centro de Educação Infantil

2° VICE-PRESIDENTE

2ª SUP. DE UN. ASSISTENCIAIS

5958



Adhemar S. Ishizawa
Adriana Tasca Vecchio 
Alex Silva Borges Sturaro
Ana Carolina Diaz
Ana Claudia 
Ana Maria Pimentel Cintra
Andréa Alencar da Silva
Andreia de Almeida
Athena Escola 
Aurea Maria G. Miraki
Berta Leonia  Alves D. Passa
Beth Miranda
Camila Leme Ferreira Zerbini
Centro Paulistano de Idiomas Ltda
Cristiane Nascimento T. da Silva 
Eliene Dangelo Saghi 
Estella Eliza Ramalho Perrane
Flavia R. S. Dallemule 
Flávia Sayegh
Franceschini e Miranda Advogados 
Francisca Targina Granja
Francisco Feitosa 
Georgina Azevedo Siqueira
Gracielle Maria da Silva 
Janete Aparecida Muchiute dos Santos
José Gaspar Gonzaga Franceschini

RELAÇÃO DOS DOADORES 2021

Leonora Pereira Arine
Lilian Davanso Torigol
Lindaci J. da Cruz 
Loja Rosa Cruz São Paulo
Maria Cristina Bergonsini Ennses
Maria Ribamar B. da Silva
Mariane Matoso 
Marilena Seiko Wakayama
Mauricio Fanti
Miriam G. Rios
Miriam Hatsumi Tabchi Aguilar
Miriam P. Araújo
Nadja e Silva Reis 
Oficina Três Comunicação S/S Ltda
Paula Davanza
Rafael Adriano da Silva
Rafael Schmidt Andrade 
Sandra Multi Rebello
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Sesc Unidade Ipiranga
Suellen S. Andrade
Takami Sassaki
Thayara Anastacio Ivonic
Vai D. Gosto 
Victoria Ayroza Saracchi

ADMINISTRAÇÃO
Ana Cláudia da  H. A. Albino 
Andreia de Souza B. Bueno
Antonio Carlos Pereira
Célia Maria A. M. Carnaval
Cláudio Primo de Macêdo
Francisco Glaydson S. Maia
Gracilene Alves Rocha
Herbert Rogerio B. Suizu
Ivan Soares Costa
Janete Ap Muchiute dos Santos
João Gasparini Neto 
Lohan Araujo Pereira
Lucia Regina Ferreira
Marcelo Pedro Ferreira
Márcia Cristina S. Robles
Maria Eduarda Ribeiro dos Santos
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FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO IPIRANGA
CNPJ nº 60.737.590/0001-61

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro
I - Balanço Patrimonial (Em R$ 1)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2021 Consolidado (Sede e Dependências)

Ativo   Nota 2021 2020
Circulante  141.369.909 133.751.699
Caixa e equivalente de caixa 03 139.535.553 130.887.702
Adiantamentos  164.003 68.649
Aluguéis a Receber 04 1.447.311 2.581.328
Aluguéis a Receber Legado 04 63.923 41.228
Créditos Diversos  159.119 172.792
Não Circulante  22.761.455 24.297.958
Realizável a Longo Prazo  1.373.442 1.518.045
Depósitos Judiciais  6.289 6.289
Créditos Diversos 2.7 1.367.153 1.511.756
Aluguéis a Receber  3.054.931 3.054.931
Provisão p/Créditos Liq. Duvidosa  (3.054.931) (3.054.931)
Imobilizado 05 21.388.013 22.779.913
Bens Imóveis  32.564.039 32.564.039
Bens Móveis  2.342.659 2.302.800
Depreciação  (13.518.685) (12.086.926)
Total do Ativo  164.131.364 158.049.657

1. Contexto Operacional: A Fundação Nossa Senhora Auxilia-
dora do Ipiranga, C.N.P.J. (MF) 60.737.590/0001-61, é uma entida-
de filantrópica de Direito Privado. A Fundação tem por finalidade 
oferecer assistência social por meio de prestação de atendimento 
gratuito aos necessitados, notadamente e na medida de seus re-
cursos dando acolhida, ensino e educação a criança e adolescente, 
bem como apoio as suas famílias, com observância dos princípios 
de moral cristã e das disposições vigentes. A instituição tem seus 
recursos próprios através das locações dos imóveis e não tem re-
cursos governamentais. A Fundação é composta pelas seguintes 
Unidades-Assistência Social: Instituto N. Sra. Auxiliadora do Ipiran-
ga Unidade I - CNPJ 60.737.590/0003-23; Centro de Convivência 
Viva vida Unidade VI - CNPJ 60.737.590/0007-57; Quixote-Espaço 
Comunitário de Cultura Unidade VII - CNPJ 60.737.590/0008-38.
A Fundação é composta pelas seguintes Unidades-Educação: Institu-
to N. Sra. Auxiliadora do Ipiranga Unidade II - CNPJ 60.737.590/0004-
04; Berçário Anjo da Guarda Unidade V - CNPJ 60.737.590/0006-76. 
A Fundação possui certificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social CEBAS para o período de 01/01/2019 a 31/12/2021, 
deferido através da portaria 146/2021 item5 de 07 de dezembro 
de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 08/12/2021. Em 
23/06/2021, foi protocolado o pedido de renovação através do 
protocolo 235874.0128069/2021. 2. Principais Práticas Contábeis: 
2.1 Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: 
As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas pela Lei nº.6.404/76 e suas 
alterações posteriores, em que lhe é aplicável, combinadas com 
as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade ITG2002 
(R1), aprovadas pela Resolução nº.1409/12, de 21 de setembro de 
2012, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e as alterações 
promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações 
contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até 
a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.
A moeda funcional utilizada pela Funsai é o Real (R$), mesma moeda 
de preparação e apresentação das demonstrações contábeis onde 
os valores são expressos em unidades de Real. 2.2 Apuração do su-
perávit ou déficit: As receitas e as despesas são reconhecidas de 
acordo com o princípio contábil da competência. As receitas de alu-
guéis são reconhecidas quando efetivamente realizadas. As doações 
são reconhecidas quando efetivo recebimento de recursos e /ou 
bens. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Consistem em numerários 
disponíveis na Entidade, incluem caixa, depósitos bancários e aplica-
ções financeiras, que são prontamente conversíveis em um montan-
te conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. 2.4 Provisão de Perdas: Foram constituídas 
provisões para perdas de créditos de liquidação duvidosa de valores 
dos Aluguéis a receber, o qual é considerado suficiente pela admi-
nistração para suportar as eventuais perdas na realização dos referi-
dos créditos. 2.5 Ativos Financeiros: A Entidade tem os seguintes 
ativos financeiros não derivados em 31 de dezembro de 2021 (i) ati-
vos financeiros registrados pelo valor justo por meio de resultado e 
(ii) empréstimos e recebíveis. (i) Ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado: São ativos financeiros mantidos 
para negociação ativa e frequente e para os quais existe evidência 
de um histórico recente de vendas no curto prazo. Os ganhos e 
perdas decorrentes de variações do valor justo mensurado são re-
gistrados no resultado financeiro da entidade. Os ativos dessa ca-
tegoria são classificados como ativos circulantes. (ii) Empréstimos 
e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros 
representados por valores a receber e demais contas a receber, que 
são mensurados inicialmente pelo valor justo, acrescido dos custos 
das transações. Após o reconhecimento inicial, esses ativos financei-
ros são mensurados pelo custo amortizado. 2.6 Critérios de avalia-
ção: A Entidade avalia mensalmente seu saldo de contas a receber, 

5.1 Movimentação do Ativo Imobilizado
Saldo inicial 22.779.913
Adições 39.859
Baixas -
Depreciações Período (1.431.759)
Saldo Final 21.388.013
5.2 Imóveis em Comodato: A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora 
do Ipiranga, cede gratuitamente a título de comodato temporário 

Carlos Eduardo Franceschini Vecchio
 Presidente - CPF:023.167.738-34

Felipe Rodrigues Siqueira
Tesoureiro - CPF:010.523.468-04

Paolo Cardone
TC -1SP 162105/0-0-SP - CPF:381.128.768-00

Parecer do Conselho Fiscal 
Conselho Fiscal da FUNSAI - Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver 
procedido ao exame das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, concluiu, com base no relatório 

dos auditores independentes SGS Auditores Independentes - emitido em 18 de março de 2022 sem ressalvas, que as referidas demonstrações 
contábeis refletem a posição patrimonial e financeira da Fundação, manifestando-se pela sua aprovação. São Paulo, 10 de maio de 2022.

Luiz Carlos Lazarini - Presidente • Marcelo Baptista Conti - Membro titular • Rodrigo Lisbôa Bonafé - Membro titular
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos administradores da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fun-
dação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme 
nota explicativa no. 05, a Fundação mantém os “terrenos e Edificações” registrados no imobilizado, no entanto está efetuando levantamen-
to que será efetivamente concretizado em 2021, para transferir os “terrenos e imóveis destinados a auferir renda de aluguéis para a rubrica 
“Propriedades para Investimentos”, a fim de atender o CPC 28. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de março de 2022.
SGS Auditores Independentes - CRC 2 SP 020.277/O-5
Presley José Godoy - Contador - CRC 1 SP 185.052/O-5

Passivo Nota 2021 2020
Circulante  1.387.259 1.114.370
Contas à Pagar  422.971 332.148
Contas à Pagar Legado  2.771 9.270
Obrigações Sociais 2.11 926.897 711.059
Obrigações Sociais Legado  264 2.054
Obrigações Tributárias  17.591 17.137
Obrigações Tributárias Legado  66 1.020
Aluguéis Antecipados  3.199 41.682
Projeto Lamff  13.500 -
Passivo não Circulante  203.236 209.258
Caução de Imóveis  203.236 209.258
Patrimônio Líquido 6 162.540.869 156.726.029
Patrimônio Social  156.726.029 154.796.180
Superávit Acumulado  5.814.840 1.929.849
Total do Passivo  164.131.364 158.049.657

caso exista evidencias objetivas da alteração o valor recuperável, 
uma provisão para perdas é registrada. A administração considera, 
para fins de provisão, itens vencidos a mais de 120 dias. 2.7 - Ativo 
Realizável a Longo-Prazo: Créditos Diversos: Valor decorrente 
de mútuos feitos ao Hospital e Maternidade Dom Antônio de Alva-
renga -Clínica Infantil do Ipiranga -C.N.P.J. (mf) 60.975.976/0001-01.
2.8 Ativo Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao custo 
de aquisição, a depreciação do imobilizado é calculado pelo mé-
todo linear, as taxas que levam em consideração a vida útil econô-
mica dos bens, registrada diretamente no resultado do exercício.
2.9 Demais ativos circulante e não circulante: Os demais ativos 
são demonstrados aos valores de custo ou de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferi-
das, deduzidas de eventuais provisões para perdas. 2.10 Contas a 
pagar: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar 
por bens ou serviços, que foram adquiridos no curso normal das 
atividades, sendo reconhecidos ao valor das faturas ou de contrato 
correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como 
passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um 
ano. Caso contrário, as contas a pagar são classificados no passivo 
não circulante. 2.11 Demais passivos circulante e não circulante
 2021 2020
Provisões de Férias 630.237 441.022
Salários a pagar 135.688 127.610
Pensão Alimentícia 2.176 2.054
FGTS 54.045 47.865
INSS 33.848 33.328
Pis 8.903 6.397
Outros 62.000 52.783
Total 926.897 711.059
2.12 Demais passivos circulantes e não circulante: Os demais 
passivos circulante e não circulante são demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias incorridos. 2.13 Redu-
ção ao valor recuperável de ativos: Os valores de contabilização 
dos ativos tem seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmen-
te, caso haja indicadores de perda de valor.Foi efetuado em 2019 
laudo de avaliação dos bens do ativo imobilizado - imoveis, por 
empresa especializada, a qual não identificou a necessidade de pro-
visão, pois, os valores do ativo estavam abaixo do valor de mercado.
3. Caixa e equivalentes de caixa (caixa, bancos e aplicações)
 2021 2020
Caixa 4.767 5.032
Bancos 637.230 616.560
Aplicações financeiras (i) 138.893.556 130.266.110
Total 139.535.553 130.887.702
(i) São mensuradas a valor justo por meio de resultado conforme 
demonstrado abaixo e possuem taxa de rendimentos entre 0,56 e 
1,62 a.m:
Banco Tipo de aplicação 2021 2020
Caixa Econômica
 Federal CDB Pós /FIC 2.351.333 2.466.102
Banco Santander
 (Brasil) S/A CDB Pós /FIC 9.145.974 9.616.418
Banco Itaú S/A Carteira Administrada 65.377.803 61.803.989
Bradesco Carteira Administrada 62.018.446 56.379.601
Total  138.893.556 130.266.110
4. Aluguel 2021 2020
A receber 1.271.688 1.116.315
Vencidos até 30 dias 107.921 116.083
Vencidas entre 31 e 60 dias 58.190 80.058
Vencidas entre 61 e 90 dias 43.369 73.799
Vencidas acima de 90 dias 5.789.677 5.244.310
Total 7.270.845 6.630.565
(-) Provisão para Perdas (5.759.611) (4.008.009)
Total líquido 1.511.234 2.622.556

um Imóvel de sua propriedade, nos seguintes termos: • Galpão dos 
Lobos - realização de atividades culturais, centro de debates, estu-
dos, práticas e memória do teatro, tornando o espaço de difusão e 
reflexão sobre arte. 6. Patrimonio Liquido: O patrimônio líquido 
da Entidade é apresentado em valores atualizados e compreendem 
as doações patrimoniais, superávits/déficits acumulados e do exer-
cício. Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades 
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demons-

II - Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de Dezembro (Em R$ 1)

 Nota 2021 2020
Receita das Atividades  26.861.100 20.950.945
Atividades de Assistencia Social  26.859.872 20.944.430
Aluguéis e Condomínios  15.968.730 14.615.041
Aluguéis 07 15.074.874 13.704.150
Condomínio 07 341.531 426.778
Aluguéis Legado 07 e 15 525.243 458.547
Condomínio Legado 07 e 15 27.082 25.566
Deduções dos Aluguéis  (1.502.569) (2.013.324)
Descontos Concedidos 07 (1.445.447) (1.978.045)
Descontos Concedidos Legado 07 (57.122) (35.279)
Doações  35.085 52.687
Doações de Pessoas Físicas 07 34.262 39.937
Doações de Pessoas Jurídicas 07 823 12.750
Outras Receitas  12.358.626 8.290.026
Rendimentos de Investimentos 07 8.749.989 8.021.623
Rendimentos de
 Investimentos Legado 07 e 15 222.848 144.112
Multas e Acréscimos s/Aluguéis 07 55.741 39.999
Multas e Acréscimos
 s/Aluguéis Legado 07 4.755 1
Juros Ativos/Desconto/Diversos 07 93.809 75.420
Recuperação de Despesas 07 352 8.871
Plano Econômico Ressarcimento 07 3.231.132 -
Atividades de Educação  1.228 6.515
Doações  1.228 6.515
Doações de Pessoas Jurídicas 07 793 6.385
Doações de Pessoas Físicas 07 435 130
Despesas da Atividade  (21.046.260) (19.021.096)
Atividades de Assistencia Social  (17.393.233) (16.167.075)
Despesas Assistenciais 10 (304.330) (267.165)
Despesas Assistenciais Legado 10 e 15 (330.278) (286.500)
Despesas c/Ordenados 10 (6.698.477) (6.356.123)
Cota Patronal INSS 9 1.134.651 984.213
Isenção Patronal INSS 9 (1.134.651) (984.213)
Cota Patronal INSS Legado 9 5.518 24.269
Isenção Patronal INSS Legado 9 (5.518) (24.269)
Encargos Sociais 10 (362.413) (328.518)
Despesas Administrativas 10 (9.558.616) (8.737.986)
Despesas Administrativas Legado 10 e 15 (139.119) (190.783)
Atividades de Educação  (3.653.027) (2.854.021)
Despesas Assistenciais 10 (68.801) (79.418)
Despesas c/Ordenados 10 (2.639.882) (2.237.726)
Encargos Sociais 10 (173.660) (100.684)
Cota Patronal INSS 9 424.901 311.390
Isenção Patronal INSS 9 (424.901) (311.390)
Despesas Administrativas 10 (770.684) (436.193)
Superávit do Exercício 11 5.814.840 1.929.849

IV-Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
em 31 de Dezembro (Em R$ 1)

Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais 2021 2020
Superávit do exercício 5.814.840 1.929.849
Depreciação e Amortização 1.431.758 1.443.133
Superávit Ajustado 7.246.598 3.372.982
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
Devedores Diversos (94.827) (30.865)
Aluguéis 1.134.017 (1.488.059)
Aluguéis Legado (22.695) 16.194
Créditos Diversos 157.748 157.748
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Contas a pagar 90.825 (62.742)
Contas a Pagar Legado (6.498) 997
Obrigações Sociais 215.838 (18.836)
Obrigações Sociais Legado (1.791) 212
Obrigações Tributárias 454 (1.699)
Obrigações Tributárias Legado (954) 338
Aluguéis/Receitas Antecipados (24.984) 35.682
Créditos Diversos (6.022) 7.994
(=) Caixa Líquido Gerado pelas
 Atividades Operacionais 8.687.709 1.989.946
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo (39.858) (47.329)
Baixa de Ativo Imobilizado - -
(=) Caixa Líquido Consumido pelas
 Atividades de Investimento (39.858) (47.329)
Aumento Líquido de Caixa e
 Equivalentes de Caixa 8.647.851 (1.942.617)
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Período 130.887.702 128.945.085
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Período 139.535.553 130.887.702
dos suficientes para cobertura dos riscos envolvidos, abrangendo, 
edificações, veículos e instalações. 14. Transferência de Recursos: 
Transferências de recursos do Legado para reforço de capital de giro 
da FUNSAI, conforme deliberação da Comissão de Benefícios no va-
lor de (131.940). 15. Comissão de Benefícios: Em atendimento ao 
disposto no Artigo 27 do Estatuto Social da Entidade: Compete à Co-
missão de Benefícios, observadas as cláusulas testamentárias da do-
adora, proceder a distribuição periódica dos rendimentos líquidos 
do LEGADO feito a Fundação pela Sra. Maria Carmelita Vicente de 
Azevedo Barbosa de Oliveira. § 1º Os rendimentos dos imóveis serão 
contabilizados em separado dos provenientes da generalidade dos 
bens pertencentes à Fundação, consequentemente está demons-
trado abaixo as Demonstrações contábeis (balanço patrimonial e 
demonstração de resultado, especifica desta operação:

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro
Balanço Patrimonial -Legado (Em R$ 1)

Ativo   2021 2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa Legado 5.258.209 5.175.678
Aluguéis a Receber Legado 63.923 41.228
Total do Circulante 5.322.132 5.216.906
Imobilizado
Bens Imóveis 213.739 213.739
Total Imobilizado 213.739 213.739
Total do Ativo 5.535.871 5.430.645
Passivo   2021 2020
Circulante
Contas à Pagar Legado 2.771 9.270
Obrigações Sociais Legado 264 2.054
Obrigações Tributárias Legado 66 1.020
Total do Circulante 3.101 12.344
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 5.418.301 5.557.822
Ajustes (138.940) (255.185)
Superávit 253.409 115.664
Total do Patrimônio Líquido 5.532.770 5.418.301
Total do Passivo 5.535.871 5.430.645

Demonstração do Resultado do Exercicio
em 31 de Dezembro Legado (Em R$ 1)

   2021 2020
Receitas de Atividade Legado 722.806 592.947
Atividade De Assistencia Social
Aluguéis e Condomínios 495.203 448.834
Aluguéis Legado (Nota 7 e 15) 525.243 458.547
Condomínios Legado (Nota 7 e 15) 27.082 25.566
Descontos Concedidos Legado (Nota 7 e 15) (57.122) (35.279)
Outras Receitas 227.603 144.113
Rendimentos de Investimentos
 Legado (Nota 7 e 15) 222.848 144.112
Multas e Acréscimos s/Aluguéis
 Legado (Nota 7 e 15) 4.755 1
Despesas da Atividade Legado
Atividades de Assistencia Social (469.397) (477.283)
Despesas Assistenciais Legado (Nota 10 e 15) (330.278) (286.500)
Cota Patronal INSS Legado (Nota 9) 5.518 24.269
Isenção Patronal INSS Legado (Nota 9) (5.518) (24.269)
Despesas Administrativas
 Legado (Nota 10 e 15) (139.119) (190.783)
Superávit do Exercicio Legado 253.409 115.664

trados pelas suas Despesas e Investimento Patrimoniais.
7.Receitas 2021 2020
Receita de Aluguéis 15.074.874 13.704.150
Receita de Condomínio 341.531 426.778
Receita de Aluguéis-Legado 525.243 458.547
Receita de Condomínio-Legado 27.082 25.566
Rendimentos de Investimentos 8.749.989 8.021.623
Rendimentos de Investimentos Legado 222.848 144.112
Plano Econômico Ressarcimento 3.231.132 -
Multas e Acréscimos s/Aluguéis 55.741 39.999
Multas e Acréscimos s/Aluguéis Legado 4.755 1
Outros 134.474 143.493
Total 28.363.669 22.964.269
(-) Descontos Concedidos (1.502.569) (2.013.324)
Receita líquida 26.861.100 20.950.945
8. Atividades beneficentes de assistência social -Gratuidades: 
No atendimento a lei vigente, a entidade concedeu através de seus 
Projetos Socioeducacionais, as seguintes gratuidades:
 2021 2020
Projeto Proteção à Criança e Adolescente 19.195.832 17.428.503
Projeto de Proteção a Família 80.245 76.962
Projeto Prot. A Família-Legado 406.499 413.251
Projeto Promoção Humana e Social Legado 62.899 63.944
Total 19.745.475 17.982.660
Os custos e despesas relativos à gratuidade concedida referem-se 
aos gastos incorridos durante a prestação dos serviços supramencio-
nados. Os custos e despesas são apurados pelos gastos efetivos que 
tem por objetivo demonstrar os recursos destinados as ações bene-
ficentes. 9. Imunidade das contribuições à Seguridade Social-Co-
ta Patronal: De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27 de novembro 
de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes 
de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas 
sob o título de “Cota patronal - INSS”, conforme informado abaixo:
Valores demonstrados em Reais:
Cota Patronal INSS 1.559.552
Cota Patronal INSS Legado 5.518
Total 1.565.070
10. Despesas assistenciais/Pessoal/administrativas
 2021 2020
Despesas Assistenciais (373.131) (346.583)
Despesas Assistenciais Legado (330.278) (286.500)
Despesas com Pessoal (9.874.432) (9.023.051)
Água/luz/telefone/gás (461.640) (429.375)
Condomínio (547.137) (722.692)
Depreciação (1.431.758) (1.443.133)
Manutenção Imóveis (468.690) (528.797)
Serviços Profissionais PJ. (2.810.277) (1.889.182)
Impostos e Taxas (70.233) (82.830)
Alimentação (542.505) (195.524)
Material Did./Escr. Informática (329.234) (307.954)
Manutenção (156.631) (99.310)
Mat. hig. copa e cozinha (202.348) (63.237)
Provisão p/Créditos Liq. Duvid. (1.720.601) (150.996)
Provisão p/Créditos Liq. Duvid. Legado (31.000) (23.136)
Perdas Aplicação (1.218.237) (3.003.374)
Outras despesas diversas (478.128) (425.422)
Total (21.046.260) (19.021.096)
11. Superávit do exercício: É destinado para a manutenção das ati-
vidades para atender os dispositivos legais vigentes e Continuidade 
da Entidade, e será incorporado na conta Patrimônio Social, após 
aprovação do Conselho Curador. 12. Contingências: A Entidade 
possui outros processos de natureza fiscais e cível, envolvendo risco 
de perda classificado pela Administração e pelos assessores jurídi-
cos como possível e remoto, portanto não foi constituída a provisão 
para os referidos processos. 13. Seguros: Os seguros são considera-

5. Imobilizado  Saldo do Custo    Depreciação Saldo Líquido Saldo Líquido
Bens Imobilizados Taxa em 31/12/2020 Adições Baixa Subtotal Acumulada em 31/12/2021 em 31/12/2020
Imóveis 4 32.564.042 - - 32.564.042 (11.626.698) 20.937.344 22.239.578
Instalações 10 347.283 - - 347.283 (283.855) 63.428 75.821
Ap.Som/Vídeo/Imag. 10 205.315 6.585 - 211.900 (120.718) 91.182 101.210
Brinq.Mats.Esportivos 10 67.219 4.800 - 72.019 (45.895) 26.124 26.821
Mat.Didático Ped.Lab. 10 76 - - 76 (76) - -
Consult.Medico e Odon. 10 15.865 - - 15.865 (15.865) - -
Veículos 10 150.139 - - 150.139 (144.511) 5.628 9.653
Instrumentos Musicais 10 31.302 - - 31.302 (26.366) 4.936 6.434
Máquinas e Equip. 10 70.101 - - 70.101 (55.893) 14.208 17.613
Moveis e Utensílios 10 705.588 5.763 - 711.351 (568.333) 143.018 183.230
Telefone  5.840 - - 5.840 - 5.840 5.840
Biblioteca  1.100 - - 1.100 - 1.100 1.100
Lavanderia  16.272 - - 16.272 (16.272) - -
Capela,Alfaias e Castiçais  3.050 - - 3.050 (3.050) - -
Equip. Informática 20 568.635 16.636 - 585.271 (515.007) 70.264 89.700
Copa e Cozinha 10 20.979 - - 20.979 (20.684) 295 352
Jazigos e Sepulturas 10 2.700 - - 2.700 - 2.700 2.700
Apar. Equip.Telef. 20 59.497 6.075 - 65.572 (43.626) 21.946 19.861
Software 20 31.836 - - 31.836 (31.836) - -
Total  34.866.839 39.859 - 34.906.698 (13.518.685) 21.388.013 22.779.913

III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro (Em R$ 1)

  Superávit/Déficit
 Patrimônio Acumulado Total
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2019 150.258.083 4.538.097 154.796.180
Incorporação a Conta
 do Patrimônio 4.538.097 (4.538.097) -
Superávit do Exercício - 1.929.849 1.929.849
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2020 154.796.180 1.929.849 156.726.029
Incorporação a Conta
 do Patrimônio 1.929.849 (1.929.849) -
Superávit do Exercício - 5.814.840 5.814.840
Saldos em 31 de
 Dezembro de 2021 156.726.029 5.814.840 162.540.869

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Levantados em 31 de dezembro de 2021
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