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APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, 

CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS AO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E 

CONSELHO TUTELAR. 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO 

Período de Referência: Maio a Agosto de 2022 
 
Serviço de Proteção Social [X ] Básica [   ] Especial 
 

 

1) IDENTIFICAÇÃO:  
 
Organização da Sociedade Civil: Sociedade de Filantropia Comunitária - SOFIC 
Endereço: Rua: Bárbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – Sumaré-SP, CEP: 13.170-575 
Telefones: (19) 3828- 1576 
Email: sofic@sofic.org.br 
Site: www.sofic.org.br 
 

 

2) RESPONSÁVEL LEGAL: 
 
Nome: Joseli da Silva Russo 
RG nº: 10.457.248-6 
CPF nº: 120.536.738-18 
Cargo: Diretora                                                        
Endereço: Rua: do Vereador, 185 – Jardim Marquissolo – Sumaré-SP, CEP: 13.171-130. 
Telefone: (19) 99777-8322 
Email: joselirusso@yahoo.com.br 
 

 

3) RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO: 
 
Nome: Angélica Gislaine da Silva 
RG nº: 49.84.9667-3 
CPF nº: 457.924.468-06 
Cargo: Assistente Social                                                 
N. do Conselho de Classe: 66893 
Endereço:. Rua Guilherme Klavin, 605, Jardim Marajoara, CEP:13.380.412 

 

4) ÓRGÃO GESTOR: 
 
Nome: Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social 
Endereço: Av. Brasil, 1111 – Jd. Nova Veneza – Sumaré/SP CEP: 13177-050 
Telefones: (19) 3399-5769 
Email: apoiotec.siades@gmail.com  

 

mailto:apoiotec.siades@gmail.com


SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA 
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52 

 
 

5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742/93 

(LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social) que define o perfil das entidades de Assistência 

Social e o CNAS em sua Resolução de n. 27 de 19/09/2011 definiu-se as características das 

Entidades de Assessoramento e Defesa de Direitos. Dessa forma, desenvolvemos o serviço de 

Assessoramento, enquanto “Assessoria Técnica, política, administrativa e financeira a 

movimentos sociais, organizações, grupos populares e de usuários no fortalecimento do seu 

protagonismo”.  

 

 

5.1 Identificação do Objeto: Apoio, assessoria e capacitações para organizações sem fins 

lucrativos, para os Conselhos Municipais afins ao SUAS e Conselho Tutelar. 

5.2 Objetivo Geral: Apoiar, assessorar e capacitar de forma continuada, permanente e planejada 

Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social, Conselhos de Direitos afins ao SUAS, 

trabalhadores SUAS e Conselho Tutelar no município de Sumaré. 

 

5.3 Público Alvo: 

OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PÚBLICO 

1- APAE- Associação de Pais e Amigos  

dos Excepcionais de Sumaré 

Pessoas com deficiência. 

2- Associação Pestalozzi de Sumaré 

 

Pessoas com deficiência. 

3- ARTC- Associação Recanto Tia 

Cecília 

 

Crianças, adolescentes e idosos e seus 
familiares em situação de vulnerabilidade 
social. 

4- CALUZ - Caminho de Luz 

 

Instituição de longa permanência para idosos 

e acolhimento de pessoas em situação de rua, 

ambos em extrema vulnerabilidade social. 
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5- Casa de Acolhimento Resgatar 
 

Pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade 

social e para mulheres vitimas de violência 

doméstica. 

6- Centro Educacional Rebouças – CER 
 

Crianças, adolescentes, jovens, idosos e 

pessoas com deficiência juntamente com seus 

familiares, em situação de vulnerabilidade 

econômico-social. 

 

7- Grupo de Apoio NISFRAM 
 

Crianças, adolescentes, Jovens, Adultos, idosos  

e Crianças com Deficiência Auditiva. 

 

8- IPMS- Instituto de Promoção do Menor de  

Sumaré  

 

Crianças e adolescentes em situação de  

vulnerabilidade social. 

 

9- Instituto Educacional e Assistencial PIO XII 

 

Crianças, adolescentes e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

10- Instituto Social e Educacional Bem 

Querer para Sustentabilidade 

Comunitária 

 

Gestantes, Crianças, adolescentes, idosos e 

famílias. 

 

11- Instituto Saber de 

Desenvolvimento Social e 

Educacional 

 

Crianças,  adolescentes e idosos  em 

vulnerabilidade social. 

 

12- Sociedade Beneficente São JudasTadeu 

 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos. 

 

13- Sociedade Humana Despertar – SHD 

 

Crianças, adolescentes e idosos em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

14- Lar Batista de Crianças 
 

Crianças e adolescentes em situação de risco. 
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15- Centro Capuchinho de Ação Sócio 

Educativa- CECAPASII 

 

Crianças e adolescentes. 

 

16- IFASE- Instituto Feminino de Ação 
Social e Educacional 

 

Crianças, Adultos e Idosos.  

 

17- Associação de equoterapia 
Carinha de Anjo 

Crianças com deficiência. 

 

 

CONSELHOS DE DIREITOS  

CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

 

COMDEF- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

 

CMDM- Conselho Municipal da Mulher 

 

CONSELHO TUTELAR 

 

5.4 Público Prioritário: Atendimento das Políticas de Assistência Social. 

 

5.5 Campo da vulnerabilidade social: Vulnerabilidade Socioeconômica.  

 

5.6 Dias e Horários de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 durante todo 

o ano. 

 

5.7 Meta de Atendimento: 
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ETAPA/FASE QUANTIDADE COMENTÁRIOS 

1. Atualizar e 
identificar 
prioridades 
acerca da 
demanda do 
público alvo por 
assessoria e 
capacitações. 

Prévia 
 

24 

Med 
 

20 

Real 
 

21 

Elaboração e seleção de instrumentais, 
dinâmicas de grupo, reuniões técnicas, aplicação 
de questionários, contatos para apresentação do 
trabalho, agendamentos. 

2. Assessorar de 
forma 
planejada, 
permanente e 
continuada o 
público alvo nas 
suas demandas. 

 
24 

 
 
 
 

24 
 

 

 
20 

 
 
 
 

20 

 
21 

 
 
 
 

21 
 
 
 

Contatos, agendamentos, divulgação, 
mobilização de voluntários/parceiros, 
contratação de RH/serviços especializados, 
fóruns, pesquisas e levantamentos sobre 
demanda, atendimentos e orientações 
individualizados, dinâmicas, rodadas de debate, 
reuniões técnicas, entre outras atividades que 
promovam os atendimentos as demandas por 
assessoria do público alvo. Apoiar demandas e 
iniciativas de mobilização de lideranças locais, 
em articulação com o SUAS e de fortalecimento 
do protagonismo de usuários. 

3. Capacitar o 
público alvo em 
temas 
prioritários e 
afins ao SUAS 
em 
conformidade 
as suas 
demande e 
expectativas.  

 
 

24 

 
 

20 

 
 

21 

Início das ações organizadas a partir das 
demandas levantadas: Contatos, divulgação, 
mobilização de voluntários/parceiros, 
contratação de RH/serviços especializados, 
workshops, cursos, palestras, dinâmicas, 
reuniões técnicas, visitas técnicas e 
monitoradas, entre outras atividades que 
promovam os atendimentos as demandas por 
capacitação do público alvo.   

4. Monitorar e 
Avaliar o 
impacto da 
Assessoria e 
Capacitações 
realizadas 

 
 

24 

 
 

20 

 
 

21 

Avaliação e monitoramento com participação 
dos atores envolvidos, em reuniões específicas, 
para trocas de experiências, planejamento/ 
articulação de encaminhamentos e medidas 
conjuntas. Elaboração de relatórios físicos e 
financeiros e prestação de contas em 
conformidade ao previsto no Termo de 
Colaboração. 

 

6. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO: 

 

A SOFIC realizou assessoramento às OSCs através de orientações técnicas jurídicas e 

administrativas, participamos de reuniões, para identificar cada demanda apresentada e 

planejar os cursos, capacitações e formações necessárias para aperfeiçoar a prática cotidiana. 
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Nos Conselhos Municipais de Direitos do município de Sumaré-SP, participamos ativamente das 

reuniões e das comissões para fortalecer as ações socioassistenciais realizadas. 

Na execução das formações, capacitações e cursos ofertados gratuitamente pela SOFIC para os 

trabalhadores SUAS que atuam nas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e profissionais que 

atuam no Poder Público na Prefeitura Municipal de Sumaré-SP e Conselheiros, inicialmente 

realizamos um levantamento das demandas, através da observação e escuta qualificada para 

conhecer a realidade de cada público alvo. 

Após identificarmos as principais necessidades realizamos reuniões de planejamento das ações 

para a construção de assuntos considerados prioritários nas capacitações e alinhamento das 

propostas.  

Ressaltamos que as capacitações, cursos e formações são continuadas e permanentes, pois é 

uma necessidade em todas as áreas, no contexto atual, a dinâmica é complexa e a realidade está 

em transformação, produzindo aceleradamente questões que precisam ser desveladas e 

analisadas. Nesse sentido, buscamos trabalhar as mudanças necessárias para a construção de 

uma sociedade capaz de contribuir para transformar o trabalhador em um sujeito crítico e ativo, 

capaz de modificar a realidade. 

Na avaliação e monitoramento das assessorias, apoios e capacitações elaboramos lista de 

presença, aplicação de questionários de avaliação e registros de fotos e reunião para discussão 

do impacto das ações e para planejamento de novas ações que possam alcançar melhores 

resultados.  
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7) RECURSOS HUMANOS E OPERACIONAIS DO SERVIÇO: 

 

7.1 Recursos Humanos: 

FUNÇÃO NOME CARGA 
HORÁRIA 

VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO 

Assistente Social Angélica Gislaine da Silva 30 Horas Celetista 

Assistente Administrativo Kátia Cristine Vasconcellos 40 Horas Celetista 

Advogada Renata Lima de Mattos Rocha  Prestador de Serviço 

 

7.2 Estrutura Física: 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
NO OBJETO 

REPAROS REALIZADOS OBSERVAÇÕES 
 

Sala de Reunião 01  Sim  Recursos exclusivos  

Sala Administrativa 01 Sim  Recursos exclusivos 

Sala Serviço Social 01 Sim  Recursos exclusivos 

Sala Coordenação 01 Sim  Recursos exclusivos 

Banheiros 02 Sim  Recursos exclusivos 

Copa de Serviços/ Cozinha 01 Sim  Recursos exclusivos 

 

7.3 Recursos Físicos:  

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE DISPONÍVEL 
NO OBJETO 

REPAROS REALIZADOS OBSERVAÇÕES 
 

Computadores 07 Sim  Recurso exclusivo 

Veículo 01 Sim  Próprio 

Impressora multifuncional 01 Sim  Recurso exclusivo 

Impressora laser 01 Sim  Recurso exclusivo 
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Impressora jato de tinta 01 Sim  Recurso exclusivo 

Aparelhos Telefônicos 05 Sim  Recurso exclusivo 

Mesas para escritório com 
cadeiras 

08 Sim  Recurso exclusivo 

Armários para escritório 03 Sim  Recurso exclusivo 

Arquivos de aço 07 Sim  Recurso exclusivo 

Bebedouro 01 Sim  Recurso exclusivo 

Mesa de madeira 02 Sim  Recurso exclusivo 

Notebook 01 Sim  Recurso exclusivo 

DVD 01 Sim  Recurso exclusivo 

Televisão 42º 01 Sim  Recurso exclusivo 

Rádio AM/FM 01 Sim  Recurso exclusivo 

Ventiladores com base 
chão coluna 

02 Sim  Recurso exclusivo 

Guilhotina pequena 01 Sim  Recurso exclusivo 

Geladeira 01 Sim  Recurso exclusivo 

Recurso exclusivo Micro 
Ondas 

01 Sim  Recurso exclusivo 

Fogão 04 bocas 01 Sim  Recurso exclusivo 

Mesas para atividades 
múltiplas 

03 Sim  Recurso exclusivo 

Gaveteiros com rodinha 02 Sim  Recurso exclusivo 

Estantes em aço 02 Sim  Recurso exclusivo 

Armário em madeira 
marfim 

02 Sim  Recurso exclusivo 

Expositor de livros, 
agendas e cadernos 

01 Sim  Recurso exclusivo 
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7.4 Recursos Financeiros: 

 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL PRÓPRIOS 

TOTAL DE RECEITAS R$ 66.738.64    

TOTAL DE DESPESAS R$ 13.254,57    

 

8) REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO COM AS QUAIS HÁ ARTICULAÇÃO: 

Órgão/Serviço Articulação Frequência 

Conselhos Municipais de Direitos Participação nas reuniões dos Conselhos e nas Comissões. Mensal 

Conselho Tutelar Assessoria, apoio e capacitações. Mensal/ Semestral 

OSCs- Organizações da Sociedade Civil Assessoria, apoio e capacitações. Mensal/ Semestral 

Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e 
Desenvolvimento Social.  

Apoio a Gestão Mensal  

 

9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
QUANTITATIVOS  

INDICADORES QUALITATIVOS 

 
- Fortalecer e qualificar em 

aspectos técnicos, 

administrativos, financeiros, 

legislativos, estratégicos e 

comunicativos das 

organizações sem fins 

lucrativos; 

 

 

 
 
-Frequência do Público alvo 
nas capacitações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Participação do público alvo nas Capacitações, através de lista de presença, registro com 
fotos, questionário e reflexões feitas pelos participantes. 
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-Contribuir para o 

fortalecimento dos 

Conselhos de Direitos afins 

ao SUAS, Conselho Tutelar 

e aprimoramento dos 

trabalhadores SUAS em 

suas demandas prioritárias; 

 

- Apoiar potencialidades e 

demandas por mobilização e 

organização de grupos e 

lideranças locais por meio de 

sua articulação com o SUAS 

e demais políticas públicas; 

 

- Incentivar iniciativas locais 

e inovadoras de inclusão 

cidadã, que apresentem 

soluções alternativas para 

enfrentamento da pobreza, 

que possam vir a ser 

incorporadas nas políticas 

públicas; 

 

- Frequência do público alvo 
nas reuniões e nas 
capacitações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Frequência do público alvo 
nas reuniões. 
 
 
 
 
 
 
- Frequência do público alvo 
nas reuniões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participação do público alvo nas Capacitações e reuniões, através de lista de presença, 
registro com fotos, questionário, reflexões feitas pelos participantes e ata da reunião.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participação do público alvo nas reuniões, através de lista de presença, registro com fotos 
e ata da reunião.  
 
 
 
 
 
 
- Participação do público alvo nas reuniões, através de lista de presença, registro com fotos 
e ata da reunião. 
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-Contribuir para a elevação 

da participação social e 

fortalecimento do 

protagonismo dos usuários, 

na reivindicação de direitos e 

exercício da cidadania; 

 

- Apoiar iniciativas e ações 

de defesa e garantia de 

direitos no âmbito do SUAS. 

 

 
- Frequência do público alvo 
nas capacitações. 
 
 
 
 
 
 
 
- Frequência do público alvo 
nas reuniões. 

 
- Participação do público alvo nas Capacitações, através de lista de presença, registro com 
fotos, questionário e reflexões feitas pelos participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
- Participação do público alvo nas reuniões, através de lista de presença, registro com fotos 
e ata da reunião. 
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10) TRANSPARÊNCIA: 

 

10.1 Descreva como se dá a identificação da parceria no local de execução: A identificação se dá 
através de uma placa indicando a parceria no local de execução. 
 
 

 

10.2 Encontram-se disponíveis no site da OSC: 
 

Todas as parcerias celebradas com a administração pública SIM 

Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão 
da Administração Pública responsável 

SIM 

Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB 

SIM 

Descrição do objeto da parceria SIM 

Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso SIM 

Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data 
prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo 
para a sua análise e o resultado conclusivo 

SIM 

Atividades e resultados SIM 

Estatuto social atualizado SIM 

Termos de ajustes SIM 

Planos de trabalho SIM 

Relação nominal dos dirigentes SIM 

Valores repassados SIM 

Lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os 
respectivos valores pagos 

SIM 

Remuneração individualizada dos dirigentes (se houver) SIM 

Remuneração individualizada dos empregados com os respectivos nomes, 
cargos ou funções 

SIM 

Balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de 
acompanhamentos 

SIM 

Regulamento de compras SIM 

Regulamento para contratação de pessoal Em manutenção 

 

10.3 - Descreva como se dá a identificação da parceria nos materiais impressos pela OSC: 
Utilizamos o nome e logo da parceria nos materiais impressos pela OSC. 

 

10.4 Descreva como se dá a identificação da parceria no site, publicações na mídia e nas redes 
sociais:  
Utilizamos o nome da parceria nas publicações na mídia e nas redes sociais.  

 

10.5 Descreva como se dá a identificação da parceria nos uniformes dos colaboradores e 
usuários:  
Utilizamos o logo da parceria nos uniformes dos colaboradores.  
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10.6 Descreva como se dá a identificação da parceria nos veículos utilizados na execução do 
objeto: 
O veículo é proveniente de recursos anteriores, mas o combustível é proveniente da parceria, a 
identificação se dá através de placa indicando a parceria no próprio veículo.     

 

11. MONITORAMENTO 

 

11.1 Descreva de que forma ocorreu o monitoramento ao serviço no período:  
 
O monitoramento do serviço foi sistemático e com a definição previa de um conjunto de 

indicadores, propiciando a aferição de resultados, reformulação de metodologias e estratégias, 

pontos de estrangulamentos, correção de rumos, níveis de cidadania participativa e prestação de 

contas. O sistema de monitoramento adotou para verificação do cumprimento das metas e 

objetivos propostos. 

 

 

11.2 Avaliação de resultados:  

O serviço de assessoramento se propõe a apoiar, assessorar e capacitar as organizações 

sem fins lucrativos, Conselhos Municipais afins ao SUAS e Conselho Tutelar, se dispõe 

também a qualificar as organizações inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.  

Para analise dos resultados e comprimento das metas foram utilizados os seguintes 

indicadores: 

Número de participantes nas atividades, identificado através de lista de presença 

disponibilizada nos encontros, reuniões ofertadas pela SOFIC, durante o período de maio 

a agosto de 2022, tivemos a oferta de assessoramento Jurídico para estudo da per capita 

dos serviços socioassistenciais e retorno do conselho técnico.  

Evolução/ampliação do nível de conhecimento a cerca dos temas tratados nas assessorias 

e capacitação, através dos feedbacks dos participantes dos encontros, durante o período 

de maio a agosto de 2022, tivemos o retorno do conselho técnico da SOFIC, onde através 

de sugestões dos participantes foi abordado a temática trabalho em rede, obtivemos 

retorno positivos dos profissionais, através do grupo do whatspp do Conselho técnico.  
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11.3 Avaliação de impactos:  

Com as ações promovidas pelo serviço, foi possível identificar o fortalecimento da parceria entre 

as organizações, que através das reuniões do Conselho Técnico verbalizaram possibilidades de 

parcerias em eventos comemorativos e atividades. Auxilio no estudo da per capita dos serviços 

socioassistenciais do município, através do assessoramento jurídico realizaram o levantamento 

financeiro dos serviços. Apoio na organização da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, além da participação nas comissões do CMDCA- Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

12. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA:  
 
Durante o período de maio a agosto de 2022, a SOFIC- Sociedade Filantropia Comunitária reavaliou 

o plano de ação institucional para o segundo semestre de 2022, identificando necessidades de 

readequação de estratégias.  

Através do processo interno de auto avaliação, realizamos o planejamento e retorno do conselho 

técnico (espaço utilizado para troca de experiências entre os profissionais das OSC´s, planejamento 

de capacitações, eventos e estudos), contamos com a participação da Psicóloga Samantha Veida 

do Instituto Bem querer , que conduziu a discussão sobre o trabalho em rede, a psicóloga solicitou 

aos profissionais que escrevessem as maiores dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho, 

após, foi realizado a leitura e discutido em conjunto ações que pudessem fortalecer o trabalho em 

rede, os técnicos sugeriram estratégias de fortalecimento entre as OSC´s, formação continuada 

para os educadores sociais, reuniões intersetoriais, capacitação para a rede socioassistencial e uma 

roda de conversa com o Conselho Tutelar. 

Além disso, identificamos a necessidade de capacitação continuada para a equipe da SOFIC – 

Sociedade de Filantropia Comunitária, entretanto, participamos de formações/encontros com 

temáticas relacionadas as estratégias de captação de recursos e Lei Complementar 187/20021 – 

CEBAS Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação. 

Em relação a oferta de capacitação/ formação para os profissionais da rede socioassistencial e dos 

Conselhos de Direitos, realizamos durante esse período contatos com empresas para o 

levantamento de propostas de capacitação para os Conselheiro(a)s de direitos e formação Plano 

de Trabalho das instituições, temáticas foram levantadas no semestre anterior através de escutas 

e formulários encaminhados via google drive aos profissionais, essas capacitações/formações 

foram planejadas com objetivo de promover o debate e a incorporação dos princípios e finalidades 

dos conselhos de direitos no exercício cidadão e na potencialização das Políticas Públicas e auxiliar 
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as instituições na elaboração de projetos/plano de trabalho, que tenham justificativas baseadas 

na realidade a ser trabalhada, objetivos coesos, um planejamento factível e que alcance os 

resultados previstos, capacitações planejadas para ocorrer durante o segundo semestre de 2022. 

Contudo, compreendemos que potencializar resultados é buscar dados e evidências que permitam 

um planejamento consistente, para trazer maior retorno para os assistidos. É priorizar ações, pois 

as carências infelizmente são diversas e é preciso ter discernimento para enfrentá-las com mais 

assertividade. Potencializar resultados é também entender que o trabalho em rede permite que 

as sinergias e a complementariedade de ação gerem ganhos de escala importantes. É ainda investir 

em ferramentas que ajudem a tomar decisões mais rápidas e certeiras. 

 

12.1 Aspectos que fragilizaram a execução do objeto:  
 
- Falta de Recursos Humanos para compor a equipe do assessoramento. 
- Comunicação entre os serviços/ equipamentos. 
- Fortalecimento da rede  
 

 

12.2 Aspectos que fortaleceram a execução do objeto:  
 
- Profissionais acessíveis.  
 

 

Sumaré, São Paulo, 05 de setembro de 2022. 

 

 

 

  

______________________________ 
Joseli da Silva Russo  

Diretora da SOFIC 

______________________________ 
Angélica Gislaine da Silva 

CRESS: 66893 
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14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ANEXOS) 

 
- No dia 05 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária entregou as doações de cestas 
básicas e alimentos doados pela Empresa 2G Engenharia e Serviços e Clube Recreativo Sumaré- SP, para às 
OSCs- Organizações da Sociedade Civil ARTC- Associação Recanto Tia Cecília e Instituto Saber Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- No dia 10 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião 
extraordinária do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social.  
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- No dia 12 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião do 
CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

 
 
- No dia 12 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião do CMDM- 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA 
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52 

 

- No dia 19 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião 
extraordinária do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 

 
 
- No dia 20 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião do CMDPI- 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
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- Nos dias 23 e 24 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária apoiou a Capacitação 
“Sensibilização Maio Laranja” da SMIADS- Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento 
Social que aconteceu no Clube Recreativo Sumaré-SP.  
 

 
 
- No dia 25 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião da 
Comissão Temporária Organizadora da 10º Conferência do Idoso do CMDPI- Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa. 
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- No dia 26 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária apoiou a 10º Conferência do 
Idoso do CMDPI- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa que aconteceu no CCTI- Centro de 
Convivência da Terceira Idade. 
 

 
 
 
- No dia 27 de Maio de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião do CMAS- 
Conselho Municipal de Assistência Social.  
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No dia 01 de Junho de 2022 a SOFIC – Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão Itaú 
Social do CMDCA- Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente. 
 

 
 
No dia 03 de Junho de 2022  a SOFIC – Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião para 
levantamento de proposta de capacitação com a equipe técnica do Mana assessoria.  
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No dia 06 de Junho de 2022 a SOFIC – Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de 
assessoramento jurídico com a organização CER-Centro Educacional Rebouças. 
 

 
 
No dia 06 de junho de 2022 a SOFIC – Sociedade de Filantropia Comunitária participou de reunião para 
levantamento de proposta de capacitação com a equipe técnica do Mandala Consultoria.  
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No dia 09 de junho de 2022 - a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária 
do CMDM- Conselho Municipal dos direitos da Mulher.  
 

 
 
No dia 10 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião 
extraordinária do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social. 
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No dia 10 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária realizou divulgação nos meios 
de comunicação sobre o dia mundial contra o trabalho infantil.  
 

 
 

No dia 20 de Junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária entregou as doações de cestas 
básicas e alimentos doados pela Empresa 2G Engenharia e Serviços, para à OSCs- Organizações da Sociedade 
Civil CALUZ- Caminho de Luz.  
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No dia 20 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária realizou reunião para discussão 
da Per capita dos serviços socioassistenciais do Município de Sumaré/SP. 
 

 
 
 
No dia 20 de junho a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária do 
COMDEF – Conselho Municipal de direitos das pessoas com Deficiência.  
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No dia 23 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião ordinária 
do CMDCA- Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente. 
 
 

 
 
 
No dia 24 de junho de 2022- a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de Posse 
dos novos conselheiros e última reunião dos atuais conselheiros do Conselho Municipal dos direitos da 
Pessoa Idosa. 
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No dia 24 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de 
discussão da Per capita dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade do Município de 
Sumaré/SP. 
 

 
 
No dia 28 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão de 
organização da VII Conferência municipal da pessoa com deficiência. 
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No dia 24 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de 
discussão da Per capita dos serviços socioassistenciais da básica do Município de Sumaré/SP. 
 
 

 
 
 
 
No dia 29 de junho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão de 
organização da VII Conferência municipal da pessoa com deficiência. 
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No dia 30 de junho de 2022, a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária 
do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social. 
 

 
 
No dia 02 e 03 de julho de 2022, a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da Festa da Roça 
2022, com vendas de bebidas (refrigerante, água e suco). 
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No dia 04 de julho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão de 
organização da VIII Conferência Municipal da pessoa com deficiência do COMDEF- Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

 
 

No dia 11 de julho de 2022 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão Itaú 
Social – FIA 2022 do CMDCA- Conselho Municipal dos direitos da criança de adolescente.  

 

 
 
 

 
 



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA 
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52 

 

No dia 12 de julho de 2022 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da comissão Itaú 
Social – FIA 2022 do CMDCA- Conselho Municipal dos direitos da criança de adolescente.  

 

 
 
 

No dia 14 de julho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de 
planejamento da capacitação para os Conselho de Direitos.  
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No dia 15 de julho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária 
do CMDPI – Conselho Municipal dos direitos da Pessoa Idosa. 
 
 

 

 
 
 
 

No dia 20 de Julho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião de 
alinhamento de projeto Mural Digital das OSCs com a empresa É pra Já impressões inteligentes. 
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No dia 21 de julho de 2022, a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião 
extraordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.  

 

 
 

 
No dia 28 de julho de 2022 a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária 
do COMDEF – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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No dia 29 de julho a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião ordinária do 
CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 
 

 
 
No dia 03 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária participou da reunião entre as comissões 
de inscrição e acompanhamento do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social.  
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No dia 08 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária realizou a entrega de kit nutricional 
em parceria com a empresa 2Engenharia. 

 

 
 

 
No dia 10 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou do Fórum 3° setor em 
Sorocaba com a temática: Lei Complementar 187/2021 CEBAS. 
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No dia 11 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião ordinária do 
CMDM- Conselho Municipal dos direitos da Mulher.  

 

 
 

 
No dia 11 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião ordinária do 
CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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No dia 15 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da Comissão Fia Itaú Social 
2022 do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

 
 
 
 

No dia 16 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião ordinária do 
COMDEF - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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No dia 17 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária realizou o retorno do Conselho Técnico 
na Sofic, encontro entre os profissionais das OSC´s para discussão do trabalho em rede. 

 
 

 
 
 
No dia 19 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião ordinária do 
CMDPI – Conselho Municipal dos direitos da Pessoa Idosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA 
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52 

 

No dia 22 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da Comissão Fia Itaú Social 
2022 do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

 
 
 
 
No dia 26 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou da reunião extraordinária do 
CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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No dia 26 de agosto a SOFIC- Sociedade de Filantropia Comunitária, participou do Fórum Permanente de 
Erradicação do Trabalho Infantil na Região de Campinas. 

 

 

 


