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1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA 
CNPJ: 43.326.222/0001-01 
1.2. Rua Tamarutaca, 250 - Vila Guiomar - Santo André - São Paulo 
CEP: 09071 130 Telefone: 4436 7477  Fax: 4990 7075 
E-mail: feasa@terra.com.br - mariainesfeasa@terra.com.br  
1.3. Site: www.feasa.org.br 
1.4. Registros, Certificações, Inscrições em Órgãos Públicos: 

- Federal: Declarada de Utilidade Pública Federal; Certificada de Entidade Beneficente de Assistência 
Social - CEBAS 

- Estadual: Declarada de Utilidade Pública Estadual, Cadastrada na Secretaria de Desenvolvimento 
Social; Cadastrada no Cadastro Estadual de Entidade - CEE 

- Municipal: Declarada de Utilidade Pública Municipal 
- Conselhos: Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Conselho Municipal de Assistência Social 
de Santo André CMAS/SA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo 
André CMDCA/SA 
- Associada à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção ANGAAD, Integrante do Conselho 
Deliberativo da Rede Brasileira do Terceiro Setor – REBRATES, Integrante do Fórum Andreense de 
Direitos Humanos e Cultura de Paz, Integrante do Grupo de Instituições de Longa Permanência para 
Idosos – GILPIS. 
- Oscip: Não 
Horário de Funcionamento: das 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, nos 12 meses do ano. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO 
- Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos 
 
3. REPRESENTAÇÃO LEGAL 
3.1. Apresentação qualificada do Presidente 
Nome: Ignez Chedid Awada 
Endereço: Rua do Café, 66 – Apto 32, Bairro Jardim, Santo André, São Paulo, CEP  09080 380 
RG: 2.260.920-9   Órgão Expedidor: SSP UF: SP  Data Expedição: 05/11/2008 
CPF: 040.763.708-72 Data Nascimento: 04/11/1936 
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casada 
Escolaridade: Superior Profissão: Professora 
 
3.2. Apresentação qualificada da Técnica Responsável 
Nome: Maria Inês Villalva 
RG: 6.797.881  Órgão Expedidor: SSP UF: SP  Data Expedição: 12/02/1977 
CPF: 679.331.908-63 Data Nascimento: 10/03/1954  
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Divorciada    
Escolaridade: Superior em Serviço Social com especialização em Administração e Gestão de Projetos 
Sociais e Psicodrama 
Profissão: Assistente Social/Coordenadora Técnica Órgão de Classe: CRESS 6.115 
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4. MISSÃO INSTITUCIONAL 

❖ Assessorar e Capacitar entidades assistenciais de Santo André para o atendimento qualificado 
de seus usuários e subsidiar pais e pretendentes adotivos em defesa da vida, dos direitos sociais 
e da convivência familiar. 

❖ Visão: Cidadãos vivendo de forma digna, com seus direitos sociais assegurados. 
❖ Princípios: Inter religiosidade, Ética, Suprapartidarismo e Transparência. 

 
5. INFRAESTRUTURA 

❖ Imóvel: sede própria edificada em área cedida pela Prefeitura de Santo André em regime de 
comodato (área construída 292,55m2); 

❖ Instalações: 01 recepção, 01 sala administrativa/técnica, 01 sala de reunião, 01 sala de apoio, 01 
sala para treinamento, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 depósito e estacionamento; 

❖ Equipamentos permanentes: 01 HD externo, 09 computadores, 02 notebook, 02 impressoras, 
02 multimídias (data show), 06 ventiladores, 04 ar condicionado, 01 amplificador,  01 fogão, 01 
refrigerador, 01 microondas, 40 cadeiras universitárias, 09 mesas de escritório com cadeiras, 01 
mesa de reunião com 08 cadeiras, 08 armários, 02 arquivos, 01 soprador de folhas, 02 filtro de 
água, 01 triturador de papel, 01 veículo: marca Chevrolet (modelo celta, ano 2001). 

 
6. JUSTIFICATIVA 
 O presente plano propõe atuação na área de assessoramento, defesa e garantia de direitos, 
conforme resolução 27/2010, do Conselho Nacional de Assistência Social, em consonância com o Edital 
nº 001/2018 da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André. 

A justificativa para a existência da FEASA e para as ações delineadas no Plano de Ação de 2020, 
pauta-se nas mudanças constantes que ocorrem em relação ao terceiro setor, nas normativas que 
regem a Política de Assistência Social, bem como na rotatividade dos profissionais da rede 
socioassistencial que requerem assessoramento e capacitação continuada para que se atualizem e 
qualifiquem sua atuação junto às entidades. 

Outra ação importante, que justifica o trabalho da FEASA é o atendimento de grupos que 
desejam se instituir juridicamente e não encontram, no município ou na região, onde buscar 
orientações e apoio para o desenvolvimento de projetos sociais. 

Para além das Organizações sociais, a FEASA é a única organização que orienta e acompanha 
pais e pretendentes adotivos, na perspectiva de que as adoções de crianças e adolescentes tenham 
êxito, prevenindo as devoluções que podem ocorrer no estágio de convivência que antecede a 
sentença da adoção. 
 
7. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
7.1. Serviço: “Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos na Política de Assistência Social” 
7.1.1. Objetivos 

❖ Aprimorar os processos de gestão institucional e gestão técnica; 
❖ Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo das Organizações Sociais; 
❖ Identificar as potencialidades, mobilizar e organizar grupos, em articulação com as políticas 

públicas;  
❖ Subsidiar a intervenção nas instâncias e espaços de participação democrática; 
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❖ Fomentar e apoiar projetos de inclusão cidadã, com base nas vulnerabilidades e riscos 
identificados no diagnóstico socioterritorial, que visem o enfrentamento da pobreza e o 
desenvolvimento social e econômico; 

❖ Ampliar o conhecimento sobre as políticas públicas sociais; 
❖ Subsidiar e participar na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; 
❖ Estimular o protagonismo dos usuários na defesa dos seus direitos sociais; 
❖ Participar das atividades relacionadas à área de Assistência Social, contribuindo com o 

fortalecimento da política pública e reunindo subsídios para atualização de informações junto à 
rede socioassistencial; 

❖ Subsidiar e orientar a constituição jurídica de novas entidades assistenciais; 
❖ Fortalecer, qualificar e capacitar as entidades no tocante a seu planejamento, captação de 

recursos, gestão, monitoramento, avaliação, oferta e execução dos serviços, programas, 
projetos, bem como para sua atuação na defesa e garantia de direitos; 

❖ Capacitar profissionais para que atuem como agentes sociais multiplicadores; 
❖ Disponibilizar instrumentais para qualificação técnica e operacional; 
❖ Estimular a criatividade, a responsabilidade e o compromisso profissional; 
❖ Contribuir para a troca de experiências entre os profissionais das entidades e a rede de serviços 

do município; 
❖ Socializar os serviços da rede socioassistencial, favorecer a complementaridade do 

atendimento; 
❖ Integrar e fortalecer as entidades que compõem a rede socioassistencial de Santo André. 

 
7.1.2. Abrangência Territorial  

❖ Município de Santo André. 
 
7.1.3. Endereço/local da prestação do serviço 

❖ Rua Tamarutaca, 250 - Bairro Vila Guiomar - Santo André - São Paulo. 
OBS.: As atividades de capacitação que contemplarem um número maior de participantes serão 
realizadas fora da sede da FEASA, em locais que reúnam espaços compatíveis.   
Em função do número expressivo de participantes, os encontros do Grupo de Apoio à Adoção “Laços 
de Ternura” contarão com a parceria da Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, na 
cessão do seu auditório. 
 
7.1.4. Critérios utilizados para a seleção da demanda 

❖ Associações civis de direito privado, de assistência social, sem fins econômicos, sediadas em 
Santo André, legalmente constituídas e inscritas nos Conselhos de Políticas Públicas; 

❖ Grupos da sociedade civil que queiram se instituir enquanto entidade assistencial; 
❖ Pais adotivos e pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. 

 
7.1.5. Atividades previstas e metodologia 

O assessoramento político, técnico, administrativo, gerencial, jurídico e financeiro serão 
realizados a partir da necessidade das próprias entidades, por indicação dos técnicos da FEASA ou dos 
gestores municipal. Os atendimentos serão realizados pessoalmente, por telefone, e-mail ou 
agendamento, podendo acontecer tanto na sede da FEASA como na entidade interessada. A partir do 

http://www.feasa.org.br/
mailto:feasa@terra.com.br


  

          
 

Site: www.feasa.org.br E-mail: feasa@terra.com.br 
Rua Tamarutaca nº. 250 – Vila Guiomar – CEP 09071 130 – Santo André – SP – Tel. 4436 7477 / 4436 7492  Fax: 4990 7075 

Declarada de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 4.940 de 13/10/75 – Decreto nº 97.476 de 25/01/89 
C.N.A.S. n.º 202.245/74 de 25/02/75 – CNPJ nº 43.326.222/0001-01 

 

 

Plano de Ação 2020 
 

5 

diagnóstico, poderão ser oferecidos instrumentais e materiais de apoio que contribuirão para o alcance 
dos objetivos. 

As atividades de capacitação e treinamento profissional serão realizadas por meio de exposição 
dialogada, técnicas de dinâmica de grupo com utilização de recursos audiovisuais e oferta de material 
de apoio. Essas atividades atenderão a um cronograma anual, podendo também ocorrer de forma 
pontual para o atendimento específico das entidades ou por indicação dos gestores do poder púbico. 

Com o objetivo de manter atualização de dados, acompanhar o trabalho e detectar as 
necessidades das entidades, a Equipe Técnica da FEASA empreenderá esforços para realizar visitas nas 
entidades assistenciais do município. 
 
▪ Temas do Assessoramento – atendimentos individuais ou coletivos 
 
a) Área administrativa e financeira 

❖ Interpretação das legislações afins 
❖ Elaboração de estatuto social e adequação estatutária 
❖ Obtenção e renovação de registros, atos declaratórios, certificações e isenções 
❖ Orientações contábeis, financeiras e de recursos humanos 
❖ Orientações para prestação de contas 
❖ Orientações tributárias 
❖ Obrigações trabalhistas e sindicais 
❖ Procedimentos para constituição jurídica de entidades 

 
b) Área jurídica 

❖ Empresarial, societária, trabalhista, previdenciária e cível 
OBS.: As assessorias na área jurídica serão realizadas em parceria com escritório de advocacia. 
 
c) Área de captação de recursos  

❖ Apoio para criação de material de divulgação e comunicação 
❖ Orientações para programação de eventos comemorativos 
❖ Orientações para elaboração de projetos para captação de recursos 
❖ Orientações técnicas para celebração de parcerias 
❖ Apoio na utilização de ferramentas da tecnologia da informação 
 

d) Área técnica social  
❖ Interpretação de documentos técnicos 
❖ Redação de planos, projetos e outros documentos técnicos 
❖ Orientações para gestão institucional e de composição de equipe 
❖ Implantação e implementação de serviços, programas e projetos sociais 
❖ Normas e critérios de funcionamento e atendimento 
❖ Orientações para situações de vulnerabilidades familiares 
❖ Recursos da rede de serviços públicos e comunitários 
❖ Orientações socioeducativas 
❖ Orientações referentes à violação de direitos dos usuários 
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e) Grupo de Apoio à Adoção “Laços de Ternura” 

❖ Processo de habilitação 
❖ Cadastro Nacional de Crianças e Pretendentes 
❖ Preparação da família extensa 
❖ Adaptação da criança no lar adotivo 
❖ Adoção unilateral e homoafetiva 
❖ Destituição do poder familiar 
❖ Busca ativa de famílias para adoção de crianças acolhidas institucionalmente 
❖ Assessoria para trabalhos acadêmicos 
❖ Interlocução com o setor técnico do Fórum Municipal de Santo André para questões de adoção 
❖ Constituição de novos Grupos de Apoio à Adoção 

 
▪ Atividades previstas de capacitação 
 
a) Encontros Técnicos para as entidades assistenciais 

❖ 24º Congresso de Formação Profissional (35 oficinas, com temas que atendam às necessidades 
de todos os segmentos e diversas funções) 

❖ 06 Encontros das Entidades que compõem a Rede Socioassistencial de Santo André (temas a 
serem definidos com os participantes) 

❖ 04 Encontros com Coordenadores e Técnicos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social 
de Santo André 

❖ 06 Encontro de Coordenadores e Técnicos das Entidades Assistenciais de Santo André que 
atuam na área da Infância e Adolescência 

❖ 01 Encontro de Dirigentes das Entidades Assistenciais de Santo André 
❖ Rodas de Conversas: compartilhando boas práticas no terceiro setor 
❖ Programa Direito e Cidadania (parceria com a PAULUS) 
❖ Capacitações específicas, de acordo com as necessidades das entidades 

 
b) Encontros GAA “Laços de Ternura”  

❖ 09 Encontros mensais com temas alusivos à adoção (parceria com a Instituição Amélia 
Rodrigues para disponibilização do espaço) 

❖ 9ª Semana Municipal da Adoção/Comemoração do Dia Nacional da Adoção (palestra e 
caminhada da adoção) 

 
c) Capacitação para os colaboradores da FEASA  

❖ Encontros da Rede Brasileira do 3º Setor – REBRATES 
❖ Seminários sobre a Política de Assistência Social – PAULUS 
❖ Cursos oferecidos pela Fundação Salvador Arena 
❖ XXIV Encontro Nacional das Associações e Grupos de Apoios à Adoção – ENAPA 
❖ Encontro Estadual dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo 
❖ Encontro de Coordenadores dos Grupos de Apoio à Adoção 

OBS.: Outras capacitações que atendam às necessidades desta Federação. 
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▪ Representações Institucionais 
 

Objetivos: Participar das atividades relacionadas à área de Assistência Social, Educação e Saúde, 
contribuindo com o fortalecimento das políticas públicas e reunindo subsídios para atualização de 
informações junto às entidades.  

A FEASA será representada institucionalmente nos seguintes espaços: 
❖ Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Santo André; 
❖ Comissão de Gestão Integrada – CGI do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo*  
❖ Conselho Municipal de Assistência Social de Santo André; 
❖ Conselho Municipal do Fundo Social de Solidariedade de Santo André; 
❖ Conselho Gestor da REBRATES Rede Brasileira do Terceiro Setor; 
❖ Conselho Gestor da Fundação Casa*; 
❖ Fórum Andreense de Direitos Humanos e Cultura de Paz; 
❖ Associação Estadual de Grupos de Apoio à Adoção de São Paulo; 
❖ Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção – ANGAAD. 

* Essas representações serão realizadas pela FEASA enquanto membro titular do CMDCA/SA. 
 

 
7.1.6. Quadro de Funcionários por Serviço  
 

Qtde Cargo/Função Escolaridade 
Regime de 

contratação 
Carga horária 

diária 
Carga horária 

semanal 

01 
Coordenadora 
Técnica 

Superior 
Completo 

CLT 08 horas 40 horas 

02 Assistentes Técnicas 
Superior 

Completo 
CLT 08 horas 40 horas 

02 
Assistentes 
Administrativos 

Superior 
Completo 

CLT 08 horas 40 horas 

01 Assistente Contábil 
Superior 

Completo 
Prestador de 

Serviço 
04 horas 20 horas 

01 
Auxiliar 
Administrativo 

Ensino Médio CLT 08 horas 40 horas 

01 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Ensino Médio CLT 05 horas 25 horas 

 
7.1.7. Quadro de Voluntários por Serviço 
 

Qtde Atividade Escolaridade Carga horária mensal 

01 
Advogada – assessoria jurídica para 
questões de adoção 

Superior Completo 12 horas 

01 Cadastramento de nota fiscal paulista Cursando Superior 48 horas 

24 
Atores teatrais, figurinista, maquiador, 
sonoplastia, bilheteria e portaria 

Ensino Médio e 
Superior Completo 

24 horas 

15 
Voluntários eventuais, apoio em 
eventos 

----- 
Na medida da 
necessidade 
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7.1.8. Demonstração da forma de participação dos usuários 
As demandas de todas as Organizações que compõem a Rede Socioassistencial de Santo 

André serão acolhidas com escuta ativa, na sede da FEASA ou nas próprias entidades, onde com elas 
serão levantadas possibilidades, disponibilidade e recursos para a solução ou minimização do problema 
ou da dificuldade apresentada. 

Tendo como usuários de seus serviços as entidades assistenciais, a FEASA abrirá espaços para 
avaliação do trabalho e levantamento de sugestões voltadas ao seu aprimoramento. Para a elaboração 
do Plano de Ação Anual, as entidades são consultadas e estimuladas a contribuírem com ideias e 
propostas que as legitimem enquanto participes e protagonistas deste processo de construção.  

Todas as atividades programadas para o ano serão mensuradas pelas organizações 
participantes que poderão opinar na indicação de temas ou no aperfeiçoamento das atividades 
oferecidas.  

A manifestação das entidades em relação ao grau de satisfação do 22º Congresso de Formação 
Profissional – CONFORP também estará publicada na revista alusiva a este evento. 

A participação das entidades federadas se dará nas deliberações que acontecem nas 
Assembleias Gerais onde serão tomadas as decisões mais importantes da vida da Federação e onde 
são eleitos os representantes dessas Organizações que assumem sua Diretoria Executiva e seu 
Conselho Fiscal.  
OBS.: O presente Plano de Ação Anual foi apreciado e aprovado pelas entidades federadas reunidas na 
Assembleia de 09/12/2019 e está divulgado no site da FEASA. 
 
 

7.1.9. Avaliação e Monitoramento 
O processo de avaliação e monitoramento será mensurado, por meio das devolutivas dos 

encaminhamentos e dos resultados alcançados pelas entidades, a partir das assessorias e capacitações 
oferecidas. 

Todos os encontros de capacitação serão avaliados pelos participantes por meio de 
questionário avaliativo formulado pela equipe técnica da FEASA. 

 
 

7.1.10. Recursos financeiros a serem utilizados 
 

Fonte Órgão Público/Secretaria Valor Mensal Valor Anual 

Municipal 
Prefeitura Santo André 

Secretaria de Cidadania e 
Assistência Social  

R$ 24.065,22 R$ 288.782,64 

Estadual --- --- --- 
Federal --- --- --- 

Fonte Origem Valor Mensal Valor Anual 

Próprio 
Bazares, Eventos, Teatro 

Beneficente, Prestação de 
Serviços 

R$ 21.876,25 R$ 262.515,00 

Doações Pessoas Física e Jurídica R$ 14.850,00 R$ 178.200,00 
Outros (Fumcad, Emendas 
Parlamentares, Nota Fiscal Paulista, 
entre outros) 

Nota Fiscal Paulista R$ 27.203,78 R$ 326.445,40 
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Itens Valor Anual 

Recursos Humanos R$ 567.873,72 
Congresso de Formação Profissional – CONFORP R$ 182.315,00 
Material de Consumo R$ 4.710,00 
Outras despesas (manutenção, etc.) R$ 215.925,92 

VALOR TOTAL R$ 970.824,64 

 
7.1.11. Quadro resumo das atividades a serem desenvolvidas 
 

Nome do 
Serviço 

Público Alvo 
Faixa 
etária 

Horário de 
atendimento 

Periodicidade 
dias da semana 

Capacidade de 
atendimento 

Número 
de 

usuários 

Assessora-
mento, 
Defesa e 
Garantia de 
Direitos 

- Organizações 
Assistenciais de 

Santo André 
- Grupos 

interessados em se 
constituir enquanto 

entidade assistencial 
- Pais adotivos e 
pretendentes à 

adoção de crianças e 
adolescentes 

A 
partir 
de 16 
anos 

Das 08:00 às 
18:00 horas 

De segunda à 
sexta-feira 

(Encontros do 
Grupo de Apoio 

à Adoção aos 
sábados) 

Ilimitada Ilimitado 

 
 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Além das atividades descritas, merece destaque as seguintes ações: 
 

a) Representação/Articulação/Mobilização:  
❖ Eventos promovidos pelas entidades e órgãos públicos 
❖ Participação na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
❖ Participação no processo eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 
❖ Mobilização para discussões de assuntos de interesse comum 
❖ Realização de reuniões com gestores municipais 
❖ Articulação para ações reivindicatórias 

 
b) Divulgação e Captação de Recursos: 

❖ Publicação da Revista do 24º Congresso de Formação Profissional – CONFORP 
❖ Distribuição dos livros publicados pela FEASA 
❖ Manutenção do site e redes sociais institucional 
❖ Criação de folders, convites, mensagens e outras peças publicitárias 

http://www.feasa.org.br/
mailto:feasa@terra.com.br
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❖ Ações para captação de recursos e sustentabilidade da FEASA (Bazar, Projeto Teatral, 
Nhoque do Bem, Programa Nota Fiscal Paulista, FUMCAD Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente – pessoa física e jurídica, Editais de seleção de Projetos, Emendas 
Parlamentares, Doações pessoas físicas e jurídicas, Prestação de Serviços) 

❖ Marketing Relacionado à Causa – MRC 
❖ Construção Estratégica de Marca e Comunicação da FEASA 

 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A atuação na área social requer muita coragem e ousadia para o enfrentamento de tantos 

desafios que são colocados pela burocracia, na documentação que alimenta as relações das 
Organizações da Sociedade Civil com as três esferas de Governo. O alto investimento para o 
cumprimento das exigências legais afeta diretamente a execução das atividades fins, provocando 
muitas vezes, uma inversão das prioridades, na medida em que mais tempo e mais recursos humanos 
poderiam ser direcionados ao atendimento das mazelas sociais e na consequente minimização dos 
problemas delas decorrentes. Como se não fosse o bastante, há de se considerar o malabarismo para 
equilibrar a balança financeira das OSCs que sempre pende para o lado da despesa e nunca altera o 
prato da receita, sendo essa outra questão que dificulta e toma o tempo dos dirigentes e dos agentes 
sociais diminuindo a dedicação no cumprimento da missão institucional ou exigindo, desses últimos, 
um voluntarismo que se veem obrigados a exercer, extrapolando a carga horária fixada em seus 
contratos de trabalho. 

Diante deste cenário e das crescentes exigências dos Órgãos Governamentais, constata-se um 
descompasso, na medida em que essas Instituições são devidamente monitoradas e fiscalizadas pelos 
agentes públicos, mas não encontra pernas, braços e cérebros para exercer, da forma como deveria, 
seu papel constitucional do Controle Social. 

Ao planejar as atividades de mais um ano de trabalho há que se pensar em como vencer essas 
barreiras que nos distanciam, não só do controle social, mas de uma participação mais efetiva na 
formulação e implementação das políticas públicas sociais. Esse sempre foi e continuará sendo, o 
grande desafio da FEASA. 

Em 2020 a FEASA completa 50 anos de fundação e de dedicação ininterrupta no município de 
Santo André, a experiencia acumulada nestas cinco décadas e os obstáculos até aqui minimizados ou 
vencidos, serão nossa motivação para continuar lutando para que a Assistência Social se efetive como 
direito do cidadão, convictos de que, direito não se negocia. 

 
 
 

Santo André, 10 de janeiro de 2020. 
 
 

                                       
                 Ignez Chedid Awada                                                                 Maria Inês Villalva                                                                
                          Presidente                                                                      Coordenadora Técnica       
                                                                                                                                CRESS 6.115  
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