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DIRETORIA EXECUTIVA

ALFREDO MAZZONI
PRESIDENTE
Representante comercial e
voluntário desde 1999,
acompanhou todo o processo
de fundação.

LUIZ FERNANDO HENRY
SANT’ANNA
VICE-PRESIDENTE
Advogado e voluntário da
casa desde 2014.

NEUSA MARIA D’OLIVEIRA
CASTRO SILVEIRA
1ª SECRETÁRIA
Prestadora de serviços
sociais, psicóloga e
voluntária desde 2013.

CONSELHO FISCAL

WANDERLEY DE CASTRO
Contabilista e voluntário
desde 2013.

ORLANDO DA SILVA FILHO
Médico e voluntário desde
2013.

SILVIA TASSINARI DE
FELICE GALLO
1º TESOUREIRA
Comerciante, farmacêutica e
voluntária desde 1999,
acompanhou todo o
processo de fundação.

LUCIANE MENDES CYRILLO
2ª SECRETÁRIA
Publicitária e voluntária
desde 2018.

JOAQUIM FLÁVIO DE
MORAES FILHO
2º TESOUREIRO
Engenheiro e voluntário
desde 2008.

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

MARCELLO SIMARO
BARDUCO
Médico e voluntário desde
2015.

FILIPPO GUIDI CORAÇA
PAULA BARBOSA SANTOS
Antônomo e voluntário desde BAHIA FERRAZ
2016.
Professora e voluntária
desde 2015.

HELOÍSA DE CARVALHO
PINTO LAGE MARQUES
Funcionária Pública Federal
aposentada e voluntária
desde 2007.

ASSISTENTE ECLESIÁSTICO

MONSENHOR TARCÍSIO JUSTINO LORO
Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima da Vila Leopoldina, voluntário desde 1999 e um dos cofundadores.

MENSAGEM DA DIRETORIA
O ano de 2019 foi extremamente gratiﬁcante, embora repleto de desaﬁos. A casa com seus serviços: SAICA, doze anos de existência e República Jovem
Masculina, que completou seu primeiro ano, conseguiram ampliar e manter o cuidado com qualidade e respeito às crianças, adolescentes e jovens.
Mantendo a nossa tradição, enquanto instituição de acolhimento, estamos sempre de portas abertas e neste ano atingimos o patamar de 514 visitas,
115 voluntários e inúmeras doações, que tornaram o nosso trabalho algo passível de ser realizado com maestria e autonomia. Não somos conveniados,
mas contamos com a ajuda de parceiros, que comungam dos mesmos ideais e nos esforçamos para fazer jus a toda conﬁança que recebemos, sempre
tendo como princípios norteadores a ética, a transparência e a honestidade.
Desejamos que 2020 seja um ano promissor e que possamos ampliar o número de assistidos, com a implantação de mais um SAICA e uma República
Jovem Feminina. Para isso, precisaremos da ajuda de todos que conosco estão e de todos aqueles que estão por vir. Gratidão a todos que sonham com
uma sociedade mais justa e com mais oportunidades, construída a partir do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens enquanto cidadãos e
sujeitos de direito.

QUEM SOMOS
A Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, é uma organização social sem ﬁns lucrativos, que tem por
missão abrigar crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Possuímos um Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses – SAICA CASA
DO PEQUENO CIDADÃO e um serviço de acolhimento para jovens de 18 a 21 anos – REPÚBLICA JOVEM
CIDADÃO. Funcionamos de forma ininterrupta, 24 horas diárias e nos mantemos única e exclusivamente de
doações.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Acolher crianças, adolescentes e
jovens em vulnerabilidade, com
vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, visando a inclusão
social, a conquista da autonomia e
o exercício de sua cidadania.

Ser uma instituição de referência,
respeitando as particularidades dos
assistidos, contribuindo para a
construção de um projeto de vida
autônoma e sustentável, para
potencial reintegração a uma
sociedade mais justa e mais fraterna.

-- Princípios Cristãos;
-- Responsabilidade;
-- Sustentabilidade;
-- Credibilidade;
-- Primazia no atendimento aos acolhidos;
-- Qualidade técnica e ética.

NOSSA HISTÓRIA

2000

2007

2018

Surge o projeto da Casa do Pequeno Cidadão

A Casa foi fundada em 05/12/2007,

Após uma década acompanhando estas

com inspiração no movimento pastoral da

objetivando dar proteção às crianças em

crianças e adolescentes, percebemos a

comunidade da Paróquia Nossa Senhora de

regime excepcional, provisório ou transitório

necessidade de espaços que recebam os

Fátima da Vila Leopoldina – SP, idealizado

obedecendo ao Estatuto da Criança e do

jovens egressos destes serviços, que ainda

para dar atendimento a familiares e ﬁlhos

Adolescente (ECA). Tem aprovação do

não possuem moradia e cujo vínculos

recém-nascidos de presidiários do CDP II

CMDCA Nº 1343/2007, COMAS Nº 137,

familiares foram perdidos, ou ainda estão

(Centro de Detenção Provisória) “Willians

Declaração de Utilidade Pública e registro na

fragilizados. Da nossa preocupação com a

Nogueira Benjamin” de Pinheiros.

SEDS. Quando deu início às suas atividades

autonomia destes cidadãos, assim como o

de fato, acolheu um grupo de três irmãos,

nosso desejo em continuar ofertando

Ao longo da implementação o projeto foi

atualmente a Casa já atendeu mais de 170

condições para o bom desenvolvimento

adequado até encontrar a formatação

(cento e setenta) crianças.

destes indivíduos, surge a decisão de

compatível às demandas e regulamentações

implantar uma república para jovens de 18

legais que indicaram ser o projeto mais

a 21 anos, para acolher até 06 jovens do

vocacionado e necessário para o atendimento

sexo masculino. A República Jovem

de menores em situação de vulnerabilidade

Cidadão foi inaugurada em 05 (cinco) de

inserindo-se no sistema de acolhimento ao

dezembro de 2018.

menor em conformidade com o ECA.

NOSSOS SERVIÇOS

SAICA

REPÚBLICA
JOVEM

Serviço de Acolhimento
Institucional para
Crianças e Adolescentes

Serviço de Acolhimento para
Jovens de 18 a 21 anos

PESSOAS ENVOLVIDAS

29

Proﬁssionais
Qualiﬁcados

176

Crianças, Adolescentes
e Jovens

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Doações
Doações de diversos produtos e serviços para o desenvolvimento de atividades da entidade.

Apoiadores
Uma das importantes formas de arrecadação da casa são as contribuições dos nossos mensalistas.

Patrocínios
Realização de eventos, projetos para aquisição de equipamentos e infraestrutura, entre outros.

Nota Fiscal Paulista
Contamos com a ajuda de doadores automáticos, pessoas cadastradas no Programa da Nota Fiscal Paulista, que escolheram a nossa
entidade como favorita e ao realizarem uma compra e colocarem o CPF, estão contribuindo automaticamente com a nossa Casa.
Quanto mais notas com CPF são geradas, mais cupons de sorteio são disponibilizados para o doador e a instituição por ele escolhida.
As notas ﬁscais doadas sem CPF, são digitadas e mensalmente um percentual referente ao montante digitado é revertido para
entidade. Estas notas também se tornam cupons para sorteios mensais de prêmios de R$10,00 a R$ 100.000,00. A cada 100 notas
doadas, 1 bilhete de sorteio é gerado.

EVENTOS

Janeiro Solidário nos jogos de vôlei do
SESI VILA LEOPOLDINA

Missa em
comemoração ao
dia de Nossa
Senhora de Fátima

Aniversariantes do Mês

EVENTOS

Inauguração do elevador social

Páscoa

I Ação beneﬁcente do Hospital
Veterinário Cães e Gatos

EVENTOS

Ação beneﬁcente do Kadosh Studio Hair

Chá beneﬁcente do Terraço Itália

Festa Julina

EVENTOS

Missa em Ação de Graças no SAICA

Visita ao Aquário municipal

Atividades culturais

EVENTOS

FEIJOAB*

Semana da Criança

Feijoada beneﬁcente organizada
pelo Rotary Club Lapa

EVENTOS

Aniversário do SAICA e
da República

Passeio em carros antigos

EVENTOS

Festejos natalinos

PROJETOS E ATIVIDADES

Atendimento Individual

Oﬁcina cultural

Horta

PROJETOS E ATIVIDADES

Era uma vez

Rodas de conversa

PROJETOS E ATIVIDADES

Reforço escolar

Oﬁcina República

COMUNICAÇÃO
MÍDIAS SOCIAIS
Postagens mais
comentadas no Instagram

7.376
curtidas

8.592
seguidores

47.851

Postagens de maior
alcance no instagram

SAICA CASA DO PEQUENO
CIDADÃO NOSSA
SENHORA APARECIDA
Início de Funcionamento
Número de acolhidos
Faixa etária
Horário de Funcionamento
Localização

05/12/2007
15
0 a 17 anos e 11 meses
24 horas, 07 dias por semana
Zona Oeste de São Paulo
Rua: Aliança Liberal, 84
Vila Leopoldina
CEP: 05088-000

CNPJ
Recursos Humanos

04.436.297/0001-93
01 coordenadora
01 assistente de coordenação
02 técnicas (Psicóloga e
assistente social)
13 educadoras sociais
01 auxiliar de berçário
03 administrativos
01 auxiliar ﬁnanceiro
05 operacionais
01 motorista
01 captadora de recursos

12 ANOS DE
ATENDIMENTOS E PROJETOS

Adoções Internacionais

Reintegrações Familiares

Transferências

Outros

3

5

57

73

8

Adoções Nacionais

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Encontros de Formação e Capacitação com a Equipe

113

Trabalho junto à equipe da Vara da Infância

Articulação com a rede

Encaminhamento de ofícios e relatórios

Reuniões com a equipe de trabalho
Roda de conversa

16
309

Acompanhamento dos familiares

112

202

62

211
36

Atendimento individual dos acolhidos

PROJETOS

Reforço escolar / Transformando realidades

144
250

Oﬁcina Cultural

Atendimentos psicoterapêuticos

42

240

362
Projeto Preparação para Adoção

Projeto Era uma Vez

115

Projeto Enurese

REPÚBLICA
JOVEM CIDADÃO

Início de Funcionamento
Número de acolhidos
Faixa etária
Horário de Funcionamento
Localização

CNPJ
Recursos Humanos

05/12/2018
06 (todos do sexo masculino)
18 a 21 anos
24 horas, 07 dias por semana
Zona Oeste de São Paulo
Rua: Aliança Liberal, 78
Vila Leopoldina
CEP: 05088-000
04.436.297/0002-74
01 Gerente (Psicóloga)
01 assistente Social

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Acompanhamento dos familiares
Inserção no mercado de trabalho

9

5

(100% dos acolhidos)

Oﬁcinas
Articulação com a rede

4
26

Encaminhamentos para os serviços Assistenciais

70

Elaboração de relatórios
Reuniões com a equipe de trabalho

220

57

40

38

Atendimento individual dos acolhidos

Roda de conversa

VOLUNTÁRIOS
E DOADORES
Desde a sua fundação, a Casa do Pequeno Cidadão conta com uma
valorosa ajuda de voluntários.
O trabalho voluntário ensina valores importantes para a vida de uma
pessoa: atenção ao bem comum, solidariedade, tolerância, trabalho em
equipe, liderança, disposição, persistência, abertura para mudanças,
melhoria da saúde física e mental, entre outros. Em 2019, contamos com
o apoio de 115 voluntários, que nos auxiliaram nas mais diversas
atividades, dentre elas:
Manutenção da casa, auxílio na cozinha, digitação e separação de cupons
ﬁscais, carona voluntária, projeto Era Uma Vez, reforço escolar,
acompanhamento pedagógico, aulas de sapateado, aulas de street dance,
manutenção de computadores, aulas de informática, cortes de cabelo,
recreação, evangelização, incentivo à leitura, atendimentos
multidisciplinares realizados por médicos, dentistas, psicólogos,
ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas.

16.560

HORAS DOADAS

PARCEIROS

Parque da Lapa

CAPS INFANTIL LAPA

RECEITAS 2019

Receitas Financeiras

0,16%

Créditos Nota Fisca Paulista - SEFAZ

Isenção INSS port. 74/2015

37,57%

10,84%

Doações do Exterior

0,32%

Contribuições Voluntárias - PJ

0,98%

Contribuições Voluntárias - PF

50,13%

DESPESAS 2019

Outras Despesas Operacionais

0,31%

Despesas Financeiras

0,19%

Despesas Administrativas

0,57%

Despesas Tributárias

0,37%

Despesas com Localização e Funcionamento
Despesas com Serviços de Terceiros

20,23%
3,11%

Despesas com Pessoal Próprio
Despesas com Assistência Social

69,99%
5,22%

NOSSOS CONTATOS
Site

www.casadopequenocidadao.com.br
/casadopequenocidadaosp
/casadopequenocidadao

Razão Social
CNPJ
Endereço

Casa do Pequeno Cidadão N. Sra. Aparecida
04.436.297/0001-93
R. Aliança Liberal, 84
Vila Leopoldina
São Paulo – SP – CEP 05088-000
(11) 3837-9619
(11) 98481-4710
Os nossos balanços patrimoniais são publicados periodicamente sob a responsabilidade da F&E escritório contábil e
nossas contas são auditadas pela MGI Assurance Auditores Independentes (a member of MGI worldwilde).

OBRIGADO!

