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APRESENTAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL

A

Diretoria Geral de Ação Social tem em sua composição às seguintes Secretarias ocupadas atualmente pelos seguintes Ministros: Secretaria de
Finanças (Pr. Antônio Marcos de Melo); Secretaria de Projetos Sociais
(Pr. Eliseu Abílio do Ó) e Secretaria de Assuntos Previdenciários (Pr. Anderson
Barbelli).
O atual Diretor Geral de Ação Social é o Pr. José da Silva Netto e a ele
compete coordenar e implementar a execução e planejamento de tudo o que se referir a sua área específica. A Diretoria de Ação Social tem por objetivo maior dar
sustentação aos Ministros Jubilados, às viúvas de Ministros e garantir o futuro,
por meio de complemento financeiro, aos que exercendo atualmente o Ministério
Pastoral na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Entendendo que todo o fundo
financeiro constituído para o Fundo de Jubilados é intocável, intransferível, não
podendo ser desviado para qualquer outra finalidade ou meio independentemente
de quem seja o Diretor Geral de Ação Social, em todo o tempo. Outra posição,
além do instituído, somente a Convenção Geral pode opinar ou definir.
A Diretoria Geral de Ação Social foi criada pelo plenário da Convenção
Geral reunida em Paranavaí/PR no ano de 1972. Os seguintes ministros ocuparam o cargo de Diretor: Pr. Oriosvaldo José de Araújo (1972-1977), Pr José
Henrique Monteiro (1977- 1992), Pr. Jaime Gomes de Oliveira (1992- 2000), Pr.
Horácio Machado (2000-2004), Pr. Jaime Gomes de Oliveira (2004-2008; falecendo em um acidente no Estado da Bahia em viagem como Diretor Geral) e Pr.
José da Silva Netto (2008-2018) que é o atual Diretor.
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introdução
DEUS E OS POBRES: UMA REFLEXÃO TEOLÓGICA E SOCIAL
DE NOSSOS DIAS
Pr. Aloísio Tadeu Rodrigues da Silva 1

N

este período político tão conturbado por que passa nossa nação, onde
à corrupção parece ter-se impregnado em todos os setores de nossa sociedade, a Igreja de Cristo não pode deixar de “fazer uma opção pelos
pobres”. Por mais que isso lembre a Teologia da Libertação, desenvolvida e pregada pelos teólogos católicos da América latina, isso é uma realidade. Em meio á
corrupção no Parlamento brasileiro, roubos fantásticos na Polícia Federal, mentiras, jogatina e mortes envolvendo o esporte nacional, como estão sendo tratados
os pobres de nossa nação? Observe uma frase de Cyrus I. Scofield: “A presente
ordem social é a coisa mais abjeta que o mundo já viu... Os governos ainda não
aprenderam até agora a legislar de forma a distribuir os frutos do trabalho do
seu povo. As nações do mundo produzem o suficiente para o sustento de todos. Se
toda a renda fosse distribuída com justiça, todos teriam alguma coisa e ninguém
teria demais. Essa nossa grande civilização não aprendeu a distribuir o produto
dos esforços do homem de um modo tal que todos o possuam.” Veja como ela é
atual, mesmo tendo sido escrita há mais de 100 anos! O problema mundial não
é falta de dinheiro, é a má distribuição do mesmo, onde poucos detém muito e
muitos tentam sobreviver com pouco. Mas como Deus vê os pobres?
As palavras hebraicas “anî”, “anaw”, “ebyõn”, “dal” e “ras” designam
o pobre no Antigo Testamento. “Até” e “Ana” (que possuíam significados parecidos) significa alguém “injustamente empobrecido ou despojado”. “Ebyõn” diz
respeito a um mendigo implorando caridade. Dal era usado para fazer menção
de um camponês empobrecido e sem recursos. A conotação primária de “pobres”
nas Escrituras é econômica. Embora algumas pessoas chegam à pobreza por se1 - O autor é Bacharel em Teologia pelo Seminário Evangélico Avivamento Bíblico
(1997); Mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia no Estado de São Paulo (2000);
Licenciado em Letras pela Universidade Guarulhos (2003); Bacharel em Teologia pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006); Pós-Graduado em Psicopedagogia pela
Universidade Guarulhos (2009) e Pós-Graduado em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais pela Universidade Federal de Itajubá/MG(2011). É Pastor da Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico em Casa Verde e Diretor Geral de Cultura e Educação Cristã (20162020).
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rem vadias e preguiçosas (Pv 6:6-11; 19:15; 20:13; 21:25; 24:30-34); outras a
tem como uma pobreza voluntária por causa do Reino de Deus (um dos três votos
monásticos era o de pobreza) os “pobres” na Bíblia são aqueles economicamente
empobrecidos por causa de uma calamidade ou exploração. Francisco de Assis
parece ter entendido isto muito bem. Este é o sentido que daremos a “pobre” daqui para frente.
Deus também interveio para libertar pobres e oprimidos. Deus mostrou
seu poder no êxodo com o propósito de libertar escravos oprimidos! Deus não
fica indiferente quando algumas pessoas escravizam e oprimem outras. Sua atuação no êxodo objetivava acabar com um estado de opressão econômica e libertar
escravos. (Ex 6:5-7; Ex 20:2; Dt 26:5-8).
O fato de Deus ter libertado Israel da opressão do Egito é mencionado 125 vezes
no Antigo Testamento. No século oitavo a.C. Israel passava por um período de
grande prosperidade. Porém nesta mesma época Deus usou o profeta Amós para
anunciar a destruição do reino do Norte. O justo e o pobre se venderam por um
par de sandálias. Os ricos destroem a cabeça dos necessitados na terra. (Am 2:6 e
7) Denunciou as mulheres ricas (comparou estas mulheres às vacas de Basã) que
oprimem os pobres, que esmagam os necessitados. (Am 4:1)
No início da ocupação de Canaã por Israel todos os israelitas gozavam de
um padrão de vida mais ou menos igual, porém dois séculos depois a situação era
bem diferente. Haviam grandes casas em certas regiões e em outras um amontoado de pequenas casas. Veja a sentença de Deus: “Ai de vós que dormis em
camas de marfim, e vos espreguiçais sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros
do rebanho, e os bezerros do cevadouro... Portanto agora ireis em cativeiro e
cessarão as pândegas dos espreguiçadores.” Am 6:4, 7. Poucos anos depois os
assírios conquistaram o Reino do Norte, levando milhares ao cativeiro.
O Reino do Sul não ficou isento do mesmo juízo. Isaías denunciou o Reino de Judá (Is 10:1-4); Miqueias também (Mq 2:2) e cem anos depois Jeremias
também trouxe uma mensagem similar contra a injustiça. (Jr 5:26-29) Em outro
texto Isaías mostra que Deus atacaria os seus adversários e inimigos para purificá-los e restaurar a justiça. (Is 1:21-26).
Creio que esta pequena listas de textos bíblicos deva ser examinada com
muito cuidado por todo leitor interessado: Sl 10:14, 17 e 18; Sl 146: 1, 5-9; Pv
14:31; Pv 19:17.
Quando deixamos o Antigo Testamento o voltamos nosso olhar para o
ministério de Jesus observamos que Ele tinha uma visão clara de seu ministério.
Seus objetivos são expressos de forma clara em Lc 4:18-19. A maior parte do ministério de Jesus foi gasto entre os pobres, na Galileia, cultural e economicamente marginalizada. Curou os doentes e os cegos. Alimentou os famintos. E advertiu
os seus seguidores com palavras as mais fortes possíveis de que aqueles que não
dessem alimentos aos que estivessem com fome, que deixassem de vestir os que
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estivessem nus e que esquecessem de visitar os prisioneiros estariam sujeitos à
condenação. Mt 24:31-46.
Jesus nasceu em uma pequena e insignificante província do Império Romano. Os primeiros a visitá-lo, os pastores, eram gente encarada como marginais
pela sociedade judaica. Seus pais eram tão pobres que não podiam trazer a oferta
normal para a purificação. Em vez de um cordeiro, trouxeram dois pombos para
o templo. Jesus foi um refugiado político (Mt 2:13-15) e depois um imigrante na
Galileia (Mt 2:19-23). Uma vez que os rabinos judeus não recebiam remuneração
pelo ensino que ministravam, Jesus não teve um salário regular durante o seu ministério público. (Os professores e estudiosos pertenciam às classes mais pobres
no judaísmo). Nem teve ele a sua casa própria.
Sua identificação com os pobres e miseráveis foi, segundo ele, um sinal
de que realmente era o Messias. Quando João Batista mandou mensageiros para
perguntar a Jesus se Ele era mesmo o Messias, tão ansiosamente esperado, Jesus
simplesmente apontou para o que estava fazendo. Curava os doentes e pregava
aos pobres. (Mt 11;2-6)
No momento supremo da história, em que Deus se revestiu de um corpo
humano, o Deus de Israel continuava libertando os pobres e oprimidos e conclamando seu povo a fazer o mesmo. Esta é a razão central da preocupação cristã
para com os pobres.
Muitos de nós temos a Igreja Primitiva como modelo, é conveniente
olharmos e vermos que a mesma era composta de muitas pessoas pobres. O apóstolo Paulo fala sobre isso em relação à Igreja de Corinto (I Co 1:26-29). Tiago
também ressalta que existiam muitos cristãos pobres (Tg 2:1-7)
Precioso é neste momento em que muitos entram na Igreja com o objetivo
claro de ficar rico, que estes detalhes sejam observados por todos nós cristãos. A
opção pelos pobres, ainda é a melhor opção da Igreja. Deus não fecha seus ouvidos para o clamor dos pobres e a Igreja não pode fazer exatamente o contrário.
Que a graça de Deus nos ajude!
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estudo SOBRE AÇÃO SOCIAL
CRESCENDO NO COMPROMISSO COM A AÇÃO SOCIAL
Texto base: Sl. 40:17
Versículo chave: Lv 19.18

Pr. Aloísio Tadeu Rodrigues da Silva

“A

INTRODUÇÃO
firmamos que Deus é tanto o Criador como o Juiz de todos os homens.
Portanto, devemos partilhar da sua preocupação com a justiça e a reconciliação em toda a sociedade humana e com a libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus,
toda pessoa, não importa qual seja a sua raça, religião, cor, cultura, classe, sexo ou
idade, tem uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada... Também aqui manifestamos o nosso arrependimento, tanto
pela nossa negligência quanto por às vezes termos considerado a evangelização e
a preocupação social como mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com
o ser humano não seja o mesmo que a reconciliação com Deus, nem a ação social
seja evangelização, nem a libertação política seja salvação, todavia afirmamos que
tanto a evangelização como o envolvimento sócio-político são parte do nosso dever cristão.”1
I - DEFINIÇÃO DE TERMOS
Ação Social cristã é toda atividade de cristãos individuais ou da igreja
como um todo, visando:
a) suprir necessidades materiais das pessoas.
b) aliviar o sofrimento humano em geral.
c) atenuar ou eliminar males sociais que afligem indivíduos, famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Essa ação social é cristã, pois responde
a motivações e princípios fundamentados nas Escrituras e no Evangelho de Jesus
Cristo.
II - OBJETIVOS
A Ação Social proporciona às pessoas e comunidades condições de vida
mais dignas e supre carências humanas básicas no aspecto material (moradia,
alimentação, saúde, educação, trabalho). A Ação Social abrange desde o atendi1 - Pacto de Lausane - Congresso Internacional de Evangelização Mundial – Lausanne,
Suíça (1974). Primeira vez em que os evangélicos de vários continentes reconheceram
claramente as implicações sociais do evangelho e da missão da igreja.
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mento de necessidades emergenciais (pode cair no mero “assistencialismo”) até
uma atuação mais ampla visando resolver os problemas de modo permanente e
profundo.
Do ponto de vista cristão, a Ação Social não é suficiente para promover
a plena dignidade humana. As necessidades humanas transcendem o plano meramente material, além de que as pessoas e famílias também possuem carências
emocionais e espirituais. Portanto, a Evangelização e a Ação Social devem caminhar lado a lado, como dois aspectos integrais da missão e do testemunho da
igreja junto à sociedade.
Outros termos que podem ser empregados: assistência social, beneficência, responsabilidade social e serviço cristão. A Bíblia também nos dá os seguintes
vocábulos: socorros (1 Co 12.28), exercício da misericórdia (Rm 12.8), fazer o
bem (Gl 6.9-10), prática do bem (Hb 13.16) e ministração (2 Co 9.13).
III - AÇÃO SOCIAL NO ANTIGO TESTAMENTO
A base da ética social bíblica é o caráter de Deus: justo, misericordioso,
atento aos sofredores. Como Ele trata Israel, ele quer que seus filhos tratem uns
aos outros. Israel é exortado a praticar a justiça e a misericórdia (Mq 6.8), e a amar
o próximo (Lv 19.18). Deus demonstra interesse especial pelas pessoas mais frágeis da sociedade (órfãos, viúvas, pobres, enfermos, deficientes, estrangeiros).
A Lei continha mecanismos pelos quais a solidariedade social devia ser
praticada em Israel: a) A respiga ou rebusca (Lv 23.22); b) O ano sabático (Lv
25.1-7) e c) O ano do jubileu (Lv 25.8-17). A mensagem social mais enfática do
Antigo Testamento está contida nos profetas do século VIII a.C. (Isaías, Oséias,
Amós e Miquéias). No entanto, a ênfase do Antigo Testamento é positiva e construtiva: não somente devemos deixar de praticar o mal e denunciar a injustiça,
mas fazer o bem ao próximo concretamente.
IV - AÇÃO SOCIAL NO NOVO TESTAMENTO.
Jesus Cristo e os apóstolos mantiveram a mensagem social do Antigo Testamento. A ética de Jesus revela a intenção mais profunda da Lei. As motivações
dos discípulos de Cristo devem ser a imitação de Deus e a reverência para com
ele.
Jesus não só proferiu ensinos sobre esse tema, mas exerceu misericórdia,
socorrendo continuamente os sofredores. Ele insistiu que meras palavras e atos
externos de religiosidade não são suficientes na vida com Deus.
O Evangelho de Lucas dá ênfase especial aos sofredores e excluídos. Exemplos de passagens exclusivas de Lucas:
a - o filho da viúva de Naim (7.11-15)
b - a mulher com hemorragia (8.43-48)
c - o bom samaritano (10.29-37)
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d - o filho pródigo (15.11-24)
e - os dez leprosos (17.11-19)
O livro de Atos dos Apóstolos mostra a mesma ênfase ao descrever a vida
da comunidade cristã original (2.42-47; 4.32-35). A instituição do diaconato foi
um testemunho eloquente da preocupação da igreja com a assistência aos necessitados (At 6.1-6).
O apóstolo Paulo, um grande entusiasta da evangelização, também deu
destaque à beneficência cristã. Ele dedicou grande espaço em algumas de suas
cartas à coleta levantada em favor dos cristãos pobres de Jerusalém (1 Co 16.1-4;
2 Co 8.1—9.15; Rm 15.25-28).
As Epístolas Gerais também contêm diversos preceitos nessa área. Observe os seguintes textos: Hb 13.1-3; Tg 2.14-17; 1 Pd 4.9-10 e 1 Jo 3.17-18
CONCLUSÃO
Observe uma frase de Cyrus I. Scofield: “A presente ordem social é a coisa
mais abjeta que o mundo já viu... Os governos ainda não aprenderam até agora
a legislar de forma a distribuir os frutos do trabalho do seu povo. As nações do
mundo produzem o suficiente para o sustento de todos. Se toda a renda fosse
distribuída com justiça, todos teriam alguma coisa e ninguém teria demais. Essa
nossa grande civilização não aprendeu a distribuir o produto dos esforços do homem de um modo tal que todos o possuam.”
Veja como ela é atual, mesmo tendo sido escrita á mais de cem anos! O
problema mundial não é falta de dinheiro, é a má distribuição do mesmo, onde
poucos detém muito e muitos tentam sobreviver com pouco. Precioso é neste
momento em que muitos entram na Igreja com o objetivo claro de ficar rico, que
estes detalhes sejam observados por todos nós cristãos. A opção pelos pobres,
ainda é a melhor opção da Igreja. Deus não fecha seus ouvidos para o clamor dos
pobres e a Igreja não pode fazer exatamente o contrário. Que a graça de Deus nos
ajude!
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capitulo 1 - PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL AVIVALISTA

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AVIVALISTA fundada em
6 de outubro de 1996, com sede e foro na Rua Nova República, 40 no Parque dos Ministérios, Bairro do Ipiranguinha, CEP 11680-000 na Cidade
de Ubatuba, Estado de São Paulo, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional,
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem,
independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa,
tendo por finalidade amparar e proteger, pessoas de ambos os sexos, desprovidas
de recursos.
ENTIDADE MANTENEDORA: IGREJA EVANGÉLICA AVIVAMENTO
BÍBLICO POR MEIO DA DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL
A - Justificativa
Sem dúvida estamos vivendo uma crise social sem precedentes: os pobres
estão cada vez mais pobres, são em número cada vez maior e foi preciso criar
um novo conceito e uma nova expressão para designar aquelas pessoas às quais
é negada a satisfação das necessidades básicas de moradia, saúde, educação e
alimentação.
Pobres, sempre houve mais excluídos são a novidade resultante de sucessivos programas econômicos sem face humana, sem preocupação com o homem.
E exclusão é um fenômeno novo, resultado do capitalismo sem medida, sem
consciência, indiferente ao custo social.
Mais do que criticar e condenar a ineficácia e até o caráter maldoso das
políticas econômicas, devemos nos conscientizar, participar, provocar soluções,
ajudar a pagar a dívida social. Devemos provocar a ação integral do povo de
Deus numa perspectiva sistêmica do homem.
Como poderemos ser mais efetivos como cristãos? Essa é a questão que
temos refletido e cuja resposta, ainda tímida, nos remete para a elaboração de um
Projeto Social. Sabemos que uma igreja lúcida, preocupada com o custo-benefício de suas ações, introduzindo conceitos de gestão e avaliação em uma área muito sensível a essas ideias de controle de gastos e onde raramente foi preocupação
de alguém.
B - Apresentação
Entender a área social como um setor da economia que demanda investimentos, tanto em recursos financeiros quanto humanos, e produz retorno econô-
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mico e social; este é o novo paradigma que se contrapõe à visão assistencialista
até aqui predominante em quase todas as ações implementadas neste campo. E a
Igreja Evangélica Avivamento Bíblico não pode ficar fora deste contexto.
A imagem de que a miséria é decorrência natural de uma sociedade onde
predomina o livre mercado e inerente a uma economia competitiva, reforça a
ideia de que sempre existirão os miseráveis sem acesso aos padrões de qualidade
de vida requeridos no mundo atual por todo cidadão. As sobras podem ser repartidas entre os excluídos, mais para regozijo dos que doam do que para benefício
daqueles que as recebem. Para que recebem, no entanto, devem dar em troca o
reconhecimento do altruísmo doador e a legitimidade da coisa doada. “O mundo
é assim mesmo”, como se assim devesse ser.
As igrejas devem se profissionalizar nesta área. Devemos criar estruturas
bem organizadas, executivos e gerentes capacitados e atuando com competência
na área social. Devemos ter ações que apontem que o mercado social é parte
da economia e de que investimentos nesta área produzem lucros econômicos e
sociais. Diagnosticar, nas igrejas, demandas por projetos sociais, na perspectiva
produtiva e da cidadania, desenvolvendo ações sob medidas: essa é nossa meta.
C- Objetivos
		C. 1. Objetivo Geral
Estimular o debate/reflexão e ação em torno do conceito cristão de responsabilidade social.
C. 2. Objetivos Específicos
Mobilizar os Campos Eclesiásticos e suas respectivas Congregações para
o exercício dos valores humanos e cristãos por meio de programas sociais abrangentes.
Ocupar espaços ociosos da igreja, através de programas sociais, no contexto de sua inserção.
Cumprir o propósito da Igreja de Cristo na terra: Servir.
Desenvolver a visão empreendedora nas igrejas locais.
Assessorar no planejamento, gerenciamento das atividades sociais promovidas pelas igrejas.
Desenvolver metodologias/tecnologias que deem suporte às ações sociais.
Criar um banco de dados para trabalho voluntário evangélico, juntamente
com um Cadastro Nacional dos Assessores de Ação Social.
D- Parcerias
		
Empresas públicas.
		
Empresas privadas.
		
ONG´s.
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E – Metodologias
Elaboração de projetos que captem recursos/investimentos para práticas
sociais nos Campos Eclesiásticos.
Elaboração de programas que levem as igrejas a se tornarem pró-ativas
em seus contextos sociais.
F- Palestras que podem ser Ministradas Nas Regiões Eclesiásticas, Campos
e Congregações Locais.
Como tornar sua igreja mais produtiva nas questões sociais
Sensibilização das igrejas para as propostas sociais
Cadastro dos Avivalistas Voluntários
Assessoria para implantação de Projetos Sociais
Identificação de recursos para Projetos Sociais
1.1 - DEFINIÇÃO DE PROJETOS, PROJETOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Existe grande relevância em definir o significado de projeto, projeto social, programa e políticas públicas. Tais definições são importantes para que possamos compreender melhor o caminho para se elaborar, administrar e avaliar um
projeto social.
Segundo Avellar e Duarte (2010) entendemos por projeto um esforço
temporário empreendido com um objetivo pré-estabelecido, definido e claro. Um
projeto pode buscar a criação de um produto, um serviço ou até mesmo um processo. Tem início, meio e fim definidos, duração e recursos limitados. A duração,
os custos, o desempenho da equipe, a ligação do produto final aos objetivos pré-estabelecidos devem ser acompanhados por intermédio de métodos e ferramentas específicas.
No entendimento de Lewis projeto é um trabalho único, com início e fim claramente definidos, um escopo de trabalho específico, um orçamento pré estabelecido e um nível de desempenho a ser atingido.
Esse pensamento é semelhante ao de Goodpasture que considera projeto
como o conjunto de tarefas únicas, não repetitivas, interdependentes, planejadas
e executadas como objetivo de produzir algum resultado.
Já Cury (2011) define projeto como um grupo de atividades inter-relacionadas e coordenadas, que busca atingir objetivos específicos, em um período de
tempo, com um orçamento financeiro pré-estabelecido. Projeto é a unidade mais

17

operativa de ação e o instrumental mais próximo da execução.
Já projeto social pode ser definido como sendo uma “unidade mínima de
alocação de recursos que, através de um conjunto integrado de atividades pretende transformar uma parcela da realidade, reduzindo ou eliminando um déficit, ou
solucionando um problema”.
É desejável que um projeto possua algumas características relevantes, a
saber: objetivos claros e definidos (caso contrário não poderá ser avaliado); identificação do público a quem o projeto irá atender (público-alvo); conhecimento
do local onde os beneficiários residem; quando terá início e fim o referido projeto.
Quando ocorre a existência de vários projetos com os mesmos objetivos
temos um programa social. Cury (2001) também define programa como sendo
um conjunto de projetos que buscam os mesmos objetivos. Geralmente organizações governamentais é que assumem as responsabilidades pelos programas, no
entanto existem também instituições privadas que trabalham seguindo diretrizes
das políticas públicas.
Já quando esse universo se expande e vários programas sociais visam
os mesmos objetivos entendemos que existe o que chamamos de política social.
No entender de Cury (2001) a política é um processo de tomada de decisões que
adota postulados gerais, posteriormente desagregados e especificados.
Nos projetos sociais recursos financeiros são alocados para a compra de
bens como terrenos, a edificação nesses terrenos e o equipamento desse espaço
físico. Já os programas sociais supõem a utilização de recursos somente para
gastos com pagamento de salários.
Quando dizemos que os projetos são temporários, isso não significa que
eles são de pequena duração. Quando os objetivos pensados para o projeto são
alcançados; isso significa que o projeto chegou ao seu final. A percepção de que
os objetivos nunca serão alcançados também determinam o fim do projeto. Além
disso, quando as situações que motivaram o surgimento do projeto deixam de
existir o projeto também perde sua razão de ser. Isso significa que todo Projeto,
inclusive os Projetos Sociais possuem um ciclo de vida.
Os resultados dos projetos necessitam de uma elaboração progressiva.
Meredith e Mantel (1985) dizem que um projeto pode ser dividido em pequenas
tarefas que precisam ser executadas para se alcançar os objetivos. Segundo Cury
(2001, p. 40) “todo projeto deve passar necessariamente por três momentos: o
planejamento, a implementação e a avaliação”.
Relevante é dizer que existem diferenças entre os projetos sociais e os
chamados projetos empresariais. Os projetos sociais não existem com a finalidade de vender um determinado produto ou oferecer um serviço específico, mas
“um produto ou serviço que atingirá uma população ou comunidade específica
que possui necessidades sociais”. (MARINO e CANCELLIER, 2004, p. 1).
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capitulo 1 - PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL AVIVALISTA
O projeto social não busca obter lucros financeiros. Seu objetivo maior
é ser um agente de transformação na localidade onde está inserido. Além disso,
o retorno ou sucesso de um projeto social não pode ser contabilizado por meio
de valores econômicos, mas a satisfação de necessidades sociais do público-alvo
que o projeto deseja atingir.
Outra diferença importante que existe entre um projeto social e um projeto empresarial é que o primeiro busca patrocínio para levantar os recursos para
a execução do projeto; enquanto o segundo patrocina financeiramente seus próprios projetos. Os projetos sociais têm um ciclo de vida um pouco mais longo; os
projetos podem ser renovados e compartilhados com outras instituições públicas
e privadas.
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capitulo 2 - elaboração de Projetos Sociais
2.1 - O QUE É ELABORAR UM PROJETO?

N

ão é possível efetuar a elaboração de um projeto a partir do nada. Para
que um projeto seja elaborado sempre existe uma matéria prima, algo
que se modifica para gerar o futuro. A transição para o futuro possui sua
origem no espírito e na capacidade de abstrair cuidadosamente o que há no presente, alcançando a transformação da realidade.
O vocábulo elaborar tem sua origem na língua latina e tem o significado
de obter, realizar a custa de esforço ou trabalho. Também traz em seu bojo o significado de trabalhar com cuidado, aplicar-se com afinco. A raiz do termo é labor
que possui o sentido de trabalho, esforço, sofrimento. No entendimento de Kisil
(1995) deve-se observar que etimologicamente o termo tem a ideia de trabalho e
de produção.
Dessa forma compreende-se então a elaboração de projetos como sendo
“a arte de fazer um arranjo sistemático de movimentos e ideias presentes nas
pessoas e no trabalho que acontece. É olhar para o futuro, com base no presente”.
(KISIL, 1995, p. 1).
Para se elaborar um projeto deve existir um ambiente propício ao desenvolvimento das ideias de todos os envolvidos. Esse trabalho em conjunto requer
tempo e paciência. Além disso, é necessário saber respeitar e ouvir o outro, ou
seja, o que denominamos alteridade. Para transportar uma ideia para o mundo
real, espírito de grupo e concentração são elementos essenciais. O que transforma ideias em ações é o que denominamos projeto.
É necessário também que este ambiente onde o novel projeto está nascendo esteja saturado de comprometimento com a missão coletiva, objetivando
a existência de um processo descentralizado. O líder principal do projeto deve
reconhecer o talento de cada um dos integrantes do grupo, o que resultará em um
projeto marcado pela criatividade.
Nesse ponto é bom deixar um alerta para organizações e indivíduos: de
nada adiantarão boas ideias se o referido grupo não tiver competência para desenvolver uma boa estratégia para materializá-las. A capacidade técnica dos colaboradores do grupo é fundamental para a obtenção de resultados positivos.
A realização de bons projetos está intimamente ligada à existência de
uma equipe multidisciplinar. Pode ocorrer que a instituição que está elaborando
o projeto não possua especialistas em diferentes áreas. Em uma situação como
esta será necessário buscar apoio junto a colegas, em outras instituições ou junto
ao próprio financiador.
Cury (2001) aponta para três dimensões fundamentais para entender a
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dinâmica da elaboração de um projeto, a saber, um processo lógico; um processo
comunicativo e por fim um processo de cooperação e articulação. Na primeira
dimensão é preciso que “conteúdos e passos sejam precisos, sistemáticos, em um
encadeamento racional de seus elementos e de suas ações”. (CURY, 2001, p. 38).
Para que as ações realizadas alcancem bons resultados deve haver uma
reflexão em cada passo que será dado. Será indispensável possuir completo entendimento da realidade de onde o projeto será realizado e também estar bem
ciente de seu potencial. Quem deseja empreender um projeto tem que ter pleno
conhecimento tanto das oportunidades quanto dos riscos que este envolve.
Um planejamento minucioso é fundamental para o sucesso de qualquer
projeto. No entendimento de Cury (2001, p. 40) “é preciso analisar, relacionar,
pois teremos que optar, escolher”.
Para a mesma Cury (2001) em relação ao processo comunicativo, o projeto deve ser originário de uma construção coletiva, produto de um consenso no
que diz respeito aos objetivos, estratégias e resultados. Deve demonstrar que a
organização possui a competência necessária para realizar o projeto.
Já o processo de cooperação e articulação fala da relevância de “compartilhar nossos sonhos com o ‘outro’, nossos parceiros e colaboradores”. (CURY,
2001, p. 39). Toda organização deve ter capacidade para dialogar, conspirar (no
sentido original do vocábulo), convencer e negociar, apesar das diferenças existentes nas organizações.
Ao tratar da elaboração de um projeto é premente buscar respostas para
questionamentos e indagações. Essas respostas servirão de guia para o desenvolvimento de nosso projeto. Devemos então responder as seguintes questões:
1. O que na realidade se objetiva fazer? Observe que a resposta a essa
primeira pergunta será a definição do projeto. Aqui acontece a definição
daquilo que chamamos de objetivo geral. Uma vez, trabalhado isso deve
acontecer também a definição dos objetivos específicos.
2. De que forma deverão ser elaboradas as ações? Que caminho deverá
ser percorrido para alcançar os objetivos da empreita? É o momento no
qual se estabelecem o plano de trabalho e a metodologia utilizada.
3. Como o projeto será avaliado? Como o resultado dessa avaliação influenciará no andamento do projeto? Quais as formas que serão utilizadas para a divulgação dos resultados do projeto? Nesta fase o andamento
do projeto é colocado em avaliação e discussão de caminhos alternativos
caso seja necessário.
4. Qual será o custo do projeto? Para que o projeto tenha o sucesso esperado faz-se necessária a construção de um orçamento completo.

22

capitulo 2 - elaboração de Projetos Sociais
2.2 - A DEFINIÇÃO DO PROJETO.
Os idealizadores do projeto devem realizar o diagnóstico dos problemas,
de que maneira acontecerão ás intervenções desejadas na realidade a ser transformada. Aqui acontece a definição do objetivo geral e dos objetivos específicos a
serem alcançados, e o planejamento das ações que serão implementadas para alcançar esses objetivos e quais são os resultados desejáveis. Segundo Cury (2001)
elaborar objetivos com clareza e legitimidade é fundamental para que qualquer
projeto tenha sucesso. No momento de escolher os objetivos de um projeto é importante considerar os pontos abaixo:
Aceitabilidade – deve ser aceitável para as pessoas cujas ações se acham envolvidas na sua execução. Exeqüibilidade – tem de ser exeqüível dentro de um
tempo razoável. Motivação- devem ter qualidades que sejam motivadoras. Simplicidade – deve ser simples e claramente estabelecido. Comunicação – deve ser
comunicado a todos que estejam, de alguma forma, ligados ao projeto. (CURY,
2001, p. 45).

Cury (2001) ressalta que objetivo geral é aquele que maior amplitude
expressa. Exige um tempo mais longo para ser atingido e só será alcançado pelo
somatório das ações de muitos atores. Já objetivo específico, nada mais é de que
um desdobramento do objetivo geral, sendo o foco imediato do projeto.
Para evitar diferentes interpretações com relação aos objetivos de um projeto,
devemos sempre utilizar uma linguagem precisa e concisa. Propor um objetivo
é expressar nossa intenção transformadora, transformação que poderemos monitorar e avaliar. Para que isso aconteça é preciso que cada objetivo explicite
também sua meta – objetivo quantitativo, temporal e espacialmente dimensionado, isto é, além de expressar o que queremos, precisamos delimitar o quanto,
em que tempo e em que lugar ele se realizará. (CURY, 2001, p. 46).

Para melhor exemplificar como trabalhar na elaboração de um Projeto
Social citamos um projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos que atua em um
bairro da Zona Norte da cidade de São Paulo denominado Jardim Peri. O nome
do citado projeto é “Alfabetizando para a Vida!”.
A idealizadora do projeto é a Associação de Assistência Social Avivalista,
fundada em seis de outubro de 1996, com sede e foro à Rua Nova República 40,
no Parque dos Ministérios, Bairro do Ipiranguinha, na Cidade de Ubatuba/SP. É
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uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem
fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade
de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
Sua principal finalidade é amparar e proteger, pessoas de ambos os sexos,
desprovidas de recursos. A principal entidade mantenedora é a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico por intermédio da Diretoria Geral de Ação Social. Essa
denominação evangélica foi fundada no dia sete de Setembro de 1946, por um
grupo de seminaristas e cristãos oriundos da Igreja Metodista do Brasil, no bairro
do Jaçanã, zona norte da cidade de São Paulo. Esse grupo é herdeiro do chamado
Avivamento Wesleyano, ocorrido na Inglaterra do Século XVIII.
O Objetivo Geral do projeto “Alfabetizando para a Vida!” é:
1. Alfabetizar pessoas com mais de quinze anos que não tiveram oportunidade de serem alfabetizadas no Ensino Regular valorizando a realidade em que vivem, além de suas experiências cotidianas.
2. Mostrar que as instituições religiosas podem utilizar suas estruturas
físicas e trabalho de voluntários para auxiliar na erradicação do Analfabetismo no Brasil.
3. Interagir socialmente com os alfabetizadores, alfabetizandos e comunidade.
4. Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento social
e cultural.
Tendo em vista os objetivos gerais, os objetivos específicos são: desenvolver atividades voltadas para a aprendizagem básica da escrita e da leitura; fornecer autonomia ao alfabetizando e fazer uso das diversas salas de aula ociosas
durante a semana, uma vez que quase sempre são utilizadas somente no domingo
de manhã.
O projeto propõe programar ações em busca de resultados:
1. Ação: Capacitar os participantes do Projeto a ler e escrever com uso de
material didático voltado para a realidade dos Jovens e Adultos. Resultado Esperado: Alfabetizar todos os participantes do Projeto, para que desenvolvam autonomia de produzir textos e ler os diversos tipos de textos
existentes na Língua Portuguesa. Incentivar os participantes a realizarem
Prova de Classificação e prosseguirem em seus estudos.
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2. Ação: Incentivar a produção de textos baseados na experiência de vida
dos participantes do Projeto. Resultado Esperado: Fazer com que os participantes do Projeto não desenvolvam o chamado Analfabetismo Funcional. Este tipo de analfabetismo atinge 15% da população brasileira.
3. Ação: Transmitir de forma prática a relevância de conhecer também ás
quatro operações da Matemática. Resultado Esperado: Fazer com que os
participantes possam utilizar livremente o comércio, saber escolher entre
os diversos produtos por meio da avaliação de seus preços, até mesmo
receber um simples troco.
2.3 - O Plano de Trabalho.
O Plano de Trabalho diz respeito às ações previstas para a realização do
projeto, tais ações devem ser claramente descritas e relacionadas aos objetivos
específicos. São numeradas em ordem cronológica de execução e é importante
que as atividades tenham relação seja com os objetivos específicos seja com as
metas, pois é através da soma das atividades que se avalia a possibilidade do projeto atingir seu objetivo geral.
A metodologia deve responder às seguintes questões:
a) De que forma o projeto vai atingir seus objetivos?
b) De que forma as atividades começarão?
c)De que maneira as atividades serão coordenadas e gerenciadas?
d) Em que momentos e como haverá a participação e envolvimento direto
do grupo social?
e) Que tarefas cabem à organização?
f) De que forma, quando e por quem serão feitas as avaliações intermediárias?
g) O Projeto contemplará quais atividades de capacitação e treinamento?
h) Quais serão os conteúdos programáticos e beneficiários?
j) Na disposição dos resultados, o que será objeto de divulgação, os tipos
de atividades, a abrangência e o público alvo.
A instituição deve apresentar em que princípios e experiências baseiam-se a metodologia a ser utilizada. Qual o caminho para o fim desejado. No projeto
“Alfabetizando para a Vida!”, por exemplo, o conhecimento e as vivências do
aluno são considerados para a construção do saber. A equipe técnica que trabalha
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com os participantes do projeto aproveita seus conhecimentos e realiza a associação com os conteúdos universais. (DGAS, 2009)
Dessa maneira, através de suas falas, os alunos podem recriar a sua capacidade de compreensão do mundo. Isso demonstra a preocupação em saber ouvir
os educandos, com o objetivo de saber qual a melhor forma de auxiliá-los no seu
desenvolvimento acadêmico e pessoal.
O método utilizado no projeto “Alfabetizando para a Vida!” tem como
base o educador Paulo Freire e se divide em três partes:
1. Investigação temática: aluno e educador procuram, dentro do vocabulário do aluno e da sociedade onde este está inserido, as palavras e
temas centrais de sua biografia.
2. Tematização: professor e alunos codificam e decodificam esses temas.
3. Problematização: professor e alunos procuram superar uma primeira
visão mágica do mundo substituindo por uma visão crítica.
2.4 - O ANDAMENTO DO PROJETO
É desejável que todo idealizador de projetos possua a visão de alcançar
seu sustento econômico dentro de um período de tempo. Nos dias atuais até mesmo a sustentabilidade ambiental do projeto deve ser pensada. Deve existir um
planejamento para que os projetos continuem a funcionar mesmo que os principais financiadores não estejam mais investindo no mesmo.
Estudos devem ser realizados para descobrir como o projeto proposto
pode alcançar sua sustentabilidade completa. “Para cada atividade prevista no
projeto devem ser explicitados claramente quais os recursos físicos, financeiros e
humanos necessários (CURY, 2001, p. 47)”.
Algumas questões servem como referência para este levantamento:
1. Qual é a perspectiva de durabilidade dos resultados e dos impactos do
projeto proposto?
2. Após o término do financiamento a comunidade, as famílias, o governo
(em suas várias esferas), as ONGs ou beneficiários têm o desejo de que o
projeto continue funcionando?
3. Sua organização pretende dar prosseguimento ao projeto após o financiamento do mesmo? No caso de resposta afirmativa de que maneira isso
será feito?
Para a continuidade do projeto, bem como para seu impacto positivo na
comunidade é importante realizar a divulgação das experiências bem sucedidas.
Os bons resultados devem ser divulgados, sempre de forma realista e sem exageros. Portanto, os responsáveis pelos projetos, devem pensar em ações para disse-
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minar os resultados alcançados.
As propostas de divulgação poderão ser planejadas incluindo os seguintes
itens:
1. Qual será o objeto de divulgação? Aqui é possível escolher entre a
metodologia de trabalho utilizada pelo projeto, as técnicas e as experiências vívidas.
2. Que meio será utilizado para a divulgação? Os seguintes meios podem
ser utilizados: livros, artigos para revistas especializadas, notícias para
jornais, vídeos, seminários, internet.
3. Realização de atividades de divulgação como palestras e reuniões.
4. Deve-se levar em conta se a divulgação será local, regional ou nacional.
5. Qual é o público que se pretende atingir?
Para avaliar quanto do projeto está sendo efetivamente alcançado é necessário que ocorra o monitoramento do projeto. Tal monitoramento pode indicar a
necessidade de alteração de algumas atividades propostas ou até mesmo de metas
planejadas. Observe:
Depois da identificação correta dos problemas, de suas causas e efeitos, do levantamento e organização das informações e dados necessários, é preciso estudar as possibilidades de nossa ação, refletir sobre a viabilidade – política, econômica, social, ambiental, institucional – do projeto que começa a se desenhar. É
fundamental verificar se o problema levantado é passível de ser resolvido a partir das condições e propostas existente e escolher, dentre as várias alternativas
possíveis, qual se configura como a que melhor poderá enfrentar o problema.
Assim, ainda na fase do planejamento, é preciso analisar a viabilidade do projeto que se desenhou – é o momento da avaliação ex-ante, que, antecipadamente
a própria ação, verifica, diante dos objetivos propostos, os impactos projetados,
sobre cada uma das alternativas de ação, quanto às estratégias, aos recursos, aos
processos e aos resultados pretendidos. (CURY, 2001, p. 48).

Indicadores quantitativos e qualitativos devem ser estabelecidos para que
tanto a monitoria quanto a avaliação possam alcançar seus objetivos. Estes indicadores devem permitir, de uma maneira geral, avaliar de que forma o projeto
pretende alcançar alguns objetivos como: alcançar a participação da comunidade;
divulgar e difundir os métodos, acertos e erros do projeto, acompanhar a aplicação dos recursos financeiros; avaliar o projeto, inclusive a equipe técnica e comunidade e os ajustes que se façam necessários; monitorar os impactos ambientais
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que o projeto poderá causar; estudar os resultados econômicos, aferir se o projeto
é auto-sustentável.
No caso do projeto “Alfabetizando para a Vida!” os seus resultados podem ser avaliados respondendo às seguintes questões:
1. Quantos alunos foram alfabetizados?
2. Quantas turmas foram iniciadas e encerradas?
3. Quantos participantes desenvolveram autonomia na leitura e escrita?
4. Quantos participantes realizaram a prova de classificação e prosseguiram em seus estudos?
5. Que impactos sociais o projeto poderá gerar a médio e longo prazo?
6. Os Participantes do Projeto desenvolveram sua Responsabilidade Social?
2.5 - O ORÇAMENTO DO PROJETO
Segundo Cury (2001) para que não ocorram surpresas na fase de implementação do projeto, deverá ser realizado um minucioso planejamento de recursos. Devem ser explicitados claramente quais os recursos físicos, financeiros e
humanos necessários. Isso produzirá um orçamento realista.
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capitulo 3 - sugestões de projetos sociais
para os campos eclesiásticos
3. 1. PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1. Título
O título deste Projeto Social é: EJA (Educação de Jovens e Adultos).
2. Objetivos Gerais e Específicos
O Projeto tem os seguintes objetivos:
Gerais:
- Mostrar que as instituições religiosas podem utilizar suas estruturas
físicas e trabalho de voluntários para auxiliar na erradicação do Analfabetismo
em nosso Brasil.
Específicos
- Para o cumprimento do objetivo geral, os específicos devem manifestar
as etapas previstas para completar a finalidade almejada.
- Utilização de salas de aula, que quase sempre são utilizadas somente no
Domingo de manhã.
- Envolvimento de voluntários que desejam servir o Criador por intermédio da criatura.
- Fazer com que a comunidade residentes ao redor de nossos templos
conheçam o povo avivalista e tenha com ele um elo.
3. Justificativa e relevância do Projeto
No Brasil existem hoje 16 milhões de analfabetos. Segundo O Ministério
da Educação e Cultura (MEC) 50% dos analfabetos estão em menos de 10% dos
municípios brasileiros. As Regiões Norte e Nordeste têm a maior taxa de analfabetismo: 50% do total dos 16 milhões.
A cidade de Jordão/AC possui a maior taxa de analfabetismo do Brasil:
60,7% de seus 4,45 mil habitantes e a cidade com menor taxa de analfabetismo é
São João do Oeste/SC, com 0,9 % dos 5,78 mil habitantes.
O alvo do MEC é ensinar todos os brasileiros acima dos 15 anos a ler e
escrever até o ano de 2010, ou seja, o prazo está se esgotando e a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico pode colaborar com nosso país. A Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada no ano de 2007, diz que há 2,5
milhões de pessoas com 15 anos ou mais em cursos de Alfabetização de Jovens e
Adultos.
Existe também o chamado “Analfabetismo funcional”: 15% de nossos
jovens não tem habilidades de leitura e escrita compatíveis com sua escolaridade.
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Deste percentual 2% são analfabetos absolutos (não sabem ler e escrever) e 13%
são alfabetizados de nível rudimentar, ou seja, leem textos curtos, lidam com
números em operações simples). Estes dados são do INAF (Indicador de Analfabetismo Funcional).
4. Material a ser utilizado
Sugerimos, entre outras obras, às seguintes: Alfabetização de Jovens e
Adultos de Antunes & Santos et. al., da Editora Escola Multimeios/Instituto Paulo Freire; Viver, Aprender: Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação Fundamental, etc.
A Diretoria de Ação Social possui um pequeno número de Livros de Educação de Jovens e Adultos; que poderão ser fornecidos ao Assessor de Ação Social ou ao Pastor Titular do Campo Eclesiástico.
Pode acontecer que o Campo Eclesiástico tenha que promover a compra
de materiais escolares para alunos que não tenham condições financeiras de adquiri-los.
Ao terminar o curso e já se julgando apto o aluno do EJA deve procurar,
preferencialmente nos meses de Fevereiro e Março de cada ano, uma Unidade
Escolar e pedir para realizar a “Prova de Classificação”; e após a realização do
mesmo poderá ser matriculado na série indicada por sua Avaliação.
5. Base Legal: Classificação e Reclassificação de Alunos
A possibilidade de classificar e reclassificar os alunos é um dos dispositivos mais revolucionários da Lei de Diretrizes e Base, ou seja, a LDB - Lei nº
9.394, de 20/12/96. Uma das críticas que o sistema educacional brasileiro sempre
recebeu foi a de inexistência de entradas e saídas laterais. Agora as possibilidades
de entrada lateral são muitas e devem ser resolvidas nas escolas.
O § 1º do artigo 23 fala em reclassificar os alunos. O inciso II do artigo
24 fala em classificar os alunos. São, portanto, coisas distintas. Com base na
idade, na competência ou outro critério (caput do artigo 23), a escola “poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no Exterior, tendo como base as normas curriculares
gerais”.
Não fosse o “inclusive”, grifado no texto, a reclassificação só poderia
recair sobre alunos que viessem por transferência de quaisquer outros estabelecimentos do País ou do Exterior, visto que a correspondência entre escolas diferentes nunca é linear. Com o “inclusive” do texto, fica claro que à escola cabe o
direito de reclassificar seus próprios alunos. Há que se tomar a cautela de incluir
no Regimento Escolar as regras para isso. Idade e competência são fatores relevantes para a reclassificação mas é possível estabelecer outros critérios.
A “classificação” está prevista no inciso II do artigo 24 e se realiza “em
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qualquer série ou etapa, exceto a primeira do Ensino Fundamental...”, ocorrendo:
a) por promoção, para alunos da própria escola, com aproveitamento da
série ou etapa anterior, e isso decorre automaticamente das normas previstas no Regimento Escolar;
b) por transferência, para candidatos de outras escolas;
c) mediante avaliação feita pela escola, independentemente de escolarização anterior. Aos casos de transferência pode-se aplicar a reclassificação.
Nunca é demais repetir que todos os procedimentos de classificação e
reclassificação devem ser coerentes com a proposta pedagógica e constar
do regimento escolar, para que possam produzir efeitos legais.
A principal inovação é a admissibilidade à série adequada, independente
de escolarização anterior, que se faz por avaliação da escola. Os procedimentos de classificação e reclassificação devem estar de acordo com a
proposta pedagógica e constar do regimento.
Embora se trate de opção da escola, este Conselho, na sua função de
órgão normativo do sistema, entende serem necessários certos cuidados:
a) a admissão, sem escolarização anterior correspondente, deve ser requerida no início do período letivo e, só excepcionalmente, diante de fatos relevantes, em outra época;
b) o interessado deve indicar a série em que pretende matricular, observada a correlação com a idade;
c) recomenda-se prova sobre as matérias da base nacional comum dos
currículos, com o conteúdo da série imediatamente anterior à pretendida;
d) incluir obrigatoriamente na prova uma redação em língua portuguesa;
e) avaliação por comissão de três professores ou especialistas, e Conselho
de Classe, do grau de desenvolvimento e maturidade do candidato para
cursar a série pretendida.
O sistema, ao só permitir o ingresso até a série correlata com a idade, resguarda o interesse do candidato. De qualquer forma, ficará aberta ao interessado
a possibilidade de obter reclassificação para série mais adiantada, nos termos do
artigo 23, §1º, quando demonstre cabalmente grau de desenvolvimento e maturidade para tanto.
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3. 2. PROJETO DE ATENDIMENTO CLÍNICO PSICOPEDAGÓGICO
1. Título
O título deste Projeto Social é: Atendimento Clínico Psicopedagógico.
2. Objetivos Gerais e Específicos
O Projeto tem os seguintes objetivos:
Gerais:
- Prestar atendimento psicopedagógico clínico para crianças com dificuldades de aprendizagem matriculadas no Ensino Fundamental encaminhadas por
escolas do Governo de São Paulo; da Prefeitura Municipal de São Paulo; escolas
da Rede Privada; e crianças apresentadas por pessoas ligadas à Comunidade onde
a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico esteja inserida.
Específicos
- Para o cumprimento do objetivo geral, os específicos devem manifestar
as etapas previstas para completar a finalidade almejada.
- Utilização de um espaço cedido pelo IEAB de Casa Verde, sito á Praça
Gonçalo Lima 43-A – Casa Verde – São Paulo/SP. O espaço da Diretoria Geral de
Ação Social na Central Administrativa de São Caetano do Sul/SP também pode
ser utilizado; além de outros, conforme a necessidade.
- O público alvo são crianças residentes na cidade de São Paulo/SP; porém todas as Regiões Eclesiásticas podem ser atendidas.
- O número de crianças a ser atendidas é de cinco; conforme for fechado
o Diagnóstico e as Intervenções outras crianças substituirão às primeiras.
- Fazer com que a comunidade residentes ao redor de nossos templos conheçam o povo avivalista e tenha com ele um elo.
3. Justificativa e relevância do Projeto
Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, em
1946, por J. Boutonier e George Mauco, com direção médica e pedagógica. Estes
Centros uniam conhecimentos da área de Psicologia, Psicanálise e Pedagogia,
onde tentavam readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola ou no lar, e atender indivíduos com dificuldades de aprendizagem.
No início a Psicopedagogia teve uma trajetória de caráter médico-pedagógico.
Hoje essas ações são independentes, mas complementares.
De acordo com Alves e Bossa a Psicopedagogia é um campo no qual floresceu
o conceito de sujeito autor, é uma área de estudo interdisciplinar que olha para o
sujeito como um todo no contexto no qual está inserido, que estuda os caminhos
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do sujeito que aprende e apreende, adquire, elabora, saboreia e transforma em
saber o conhecimento.
4. Objeto de Estudo da Psicopedagogia
No livro da Nádia Bossa, a Psicopedagogia no Brasil, a autora cita vários
autores no que se refere ao objeto de estudo da Psicopedagogia, vejam a seguir:
Para Kiguel, “o objeto central de estudo da Psicopedagogia está se estruturando em torno do processo de aprendizagem humana: seus padrões evolutivos
normais e patológicos – bem como a influência de meio (família, escola, sociedade) no seu desenvolvimento”.
A Psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em
conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto. E,
mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e
sociais que lhe estão implícitos. A Psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, e numa ação profissional deve englobar vários campos
do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os.
Do ponto de vista de Weiss, “a Psicopedagogia busca a melhoria das relações com a aprendizagem, assim como a melhor qualidade na construção da
própria aprendizagem de alunos e educadores” (1991, P. 6).
Com referência aos profissionais brasileiros supracitados, pode-se verificar que o tema aprendizagem ocupa-os e preocupa-os, sendo os problemas desse
processo (de aprendizagem) a causa e a razão da Psicopedagogia. Pode-se observar esse pensamento traduzido nas palavras de profissionais argentinos como
Alicia Fernandez, Sara Paín, Jorge Visca, Marina Müller, etc., que atuam na área
e estão envolvidos no trabalho teórico. Para eles, “a aprendizagem com seus problemas” constitui-se no pilar-base da Psicopedagogia.
A Psicopedagogia, que inicialmente foi uma ação subsidiária da Medicina
e da Psicologia, perfilou-se como um conhecimento independente e complementar, possuída de um objeto de estudo – o processo de aprendizagem – e de recursos diagnósticos, corretores e preventivos próprios.
Atualmente, a Psicopedagogia trabalha com uma concepção de aprendizagem segundo a qual participa desse processo um equipamento biológico com
disposições afetivas e intelectuais que interferem na forma de relação do sujeito
com o meio, sendo que essas disposições influenciam e são influenciadas pelas
condições socioculturais do sujeito e do seu meio.
Ao psicopedagogo cabe saber como se constitui o sujeito, como este se
transforma em suas diversas etapas de vida, quais os recursos de conhecimento
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de que ele dispõe e a forma pela qual produz conhecimento e aprende. É preciso,
também, que o psicopedagogo saiba o que é ensinar e o que é aprender; como
interferem os sistemas e métodos educativos; os problemas estruturais que intervêm no surgimento dos transtornos de aprendizagem e no processo escolar.
No trabalho clínico, conceber o sujeito que aprende como um sujeito
epistêmico-epistemofílico implica procedimentos diagnósticos e terapêuticos
que considerem tal concepção. Para isso, é necessária uma leitura clínica na qual,
através da escuta psicopedagógica, se possa decifrar os processos que dão sentido
ao observado e norteiam a intervenção.
5. Campo de Atuação e Competência do Psicopedagogo
O campo de atuação está se ampliando, pois o que inicialmente caracterizava-se somente no aspecto clínico (Psicopedagogia Clínica), hoje pode ser aplicado no segmento escolar (Psicopedagogia Institucional) e ainda em segmentos
hospitalares, empresariais e em organizações que aconteçam à gestão de pessoas.
O aspecto clínico é realizado em Centros de Atendimento ou Clínicas Psicopedagógicas e as atividades ocorrem geralmente de forma individual.
O aspecto institucional, como já mencionado, acontecerá em escolas e organizações educacionais e está mais voltada para a prevenção dos insucessos relacionais e de aprendizagem, se bem que muitas vezes, deve-se considerar a prática
terapêutica nas organizações como necessária.
O trabalho psicopedagógico, portanto, não se apresenta como reeducativo, mas,
sim , como terapêutico (uma terapia centrada na aprendizagem); não se dirige
para um público específico, porque aprendentes somos todos nós, humanos:
crianças, jovens, ou velhos que nos mantemos vivos e atuantes, enquanto aprendemos e ensinamos e podemos contribuir com a nossa marca para a evolução da
humanidade.
Competência é qualidade de quem é capaz de resolver certo assunto, fazer determinada coisa. Implica em capacidade, habilidade para o exercício de uma função.
A Psicopedagogia é uma forma de terapia. O psicopedagogo é um terapeuta que
trabalha com esta característica básica do ser humano que é a aprendizagem. Fílon define os terapeutas como aqueles que cuidavam do corpo, das imagens e dos
arquétipos que o animam, do desejo e do Outro.
A competência do Psicopedagogo está, portanto, na difícil tarefa de por em articulação teoria e prática. Não existe Psicopedagogo enquanto o “fazer” não se
inicia. Não existe Psicopedagogia sem a busca da verdade que esta inscrita no
conhecimento de si e do outro e na criação de novos conhecimentos.
6. Profissional que fará os atendimentos
Os profissionais que prestarão o atendimento Psicopedagógico serão voluntários e não receberão nenhum valor em dinheiro referente a tais atendimen-
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tos. Segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia um Diagnóstico tem
valor entre R$ 700,00 à R$ 1200,00 e às sessões de Intervenção possui valor similar, ou seja, um tratamento completo ficaria em pelo menos R$ 2400,00. Com
certeza este não é um valor acessível para qualquer família.
3. 3. PROJETO PARA A MELHOR IDADE
Público Alvo: Pessoas com mais de 55 anos, independente da Religião,
que queiram ocupar o seu tempo com atividades didáticas, lúdicas, etc. A princípio o número de vagas para iniciar este Projeto é de quinze. (quinze) Deve ser
feita uma pesquisa na localidade em que a Igreja está inserida para avaliar se o
Projeto para a Melhor Idade necessitará de mais vagas do que o número supracitado. A Igreja Metodista da Lapa mantém um trabalho deste com muitos frutos
para a Igreja Local.
Local: O Local para a implantação deste projeto sãos às instalações dos
Templos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Alguns recursos que podem
ser oferecidos são: sua área de cultos, sala de aula com TV, Vídeo e DVD e a
Cozinha.
Dia e horário do Projeto: Quintas das 14 às 17 horas. O Pastor da Igreja
deve fazer um breve período Devocional (máximo 10 minutos)
Sugestão de Atividades:
• Pintura em tecidos;
• Oficina de papel machê;
• Oficina de tricô;
• Oficina de crochê.
• Oficina de Desenho.
• Atividades Físicas (Buscar um Profissional de um Posto de Saúde Próximo).
• Passeio Trimestral com o Grupo.
Voluntários: Às oficinas devem ser dirigidas por voluntários(as), não
sendo necessário que os mesmos pertencem à igreja.
Custo do Projeto: A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico sede suas
instalações gratuitamente. Para os materiais utilizados nas Oficinas devem-se
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buscar parcerias com os comerciantes do Bairro, grandes hiper-mercados, etc.
Este mesmo processo deve ser utilizado para que possamos servir um lanche
simples no final de cada encontro.
3. 4. PROJETO “SEMEANDO ESPERANÇA”
Público Alvo: Crianças, independente da Religião, que queiram ocupar
o seu tempo aprendendo Ballet. O número de crianças atendidas por este Projeto
é de sessenta (60) crianças. Porém temos uma lista de Espera em torno de trinta
(30) alunas.
Local: Este projeto funciona desde o ano de 2005 nas instalações da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, sita á Rua Índio Peri 178, Jardim Peri, São
Paulo/SP. Este templo pertence ao Campo Eclesiástico de Casa Verde.
Dia e horário do Projeto: Sábados das 7 e 30 às 9 horas (Primeira turma
com 20 alunas); das 9 ás 10 e 30 horas (Segunda turma com 20 alunas) e das 10
e 30 horas às 12 horas (Terceira turma com 20 alunas).
Sugestão de Atividades:
• Aulas de Ballet.
Voluntários: As aulas são Ministradas pela Professora Fernanda Pinto
(idealizadora do Projeto), formada em Ballet Clássico e Licenciada em Educação
Física. Ela realiza este Projeto como voluntária, não recebendo nenhuma ajuda
de custo para isto.
Custo do Projeto: A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico sede suas
instalações gratuitamente. Para os materiais utilizados nas aulas as famílias (algumas carentes) providenciam os materiais necessários. A Diretoria Geral de
Ação Social tem oferecido o Café da Manhã para todos os participantes do Projeto.
3. 5. PROJETO DOS COFRINHOS PARA O DIA DO IDOSO
Público Alvo: O “Dia do Idoso” tem como objetivo valorizar o Idoso.
Até 2006 a data era comemorada no dia 27 de Setembro, porém com a criação
do Estatuto do Idoso, a data mudou para dia 1 de Outubro, de acordo com a Lei
11.433 de 28 de Dezembro de 2006. Nossos Campos Eclesiásticos em sua maioria, não tem muitos recursos para realizar Ação Social. Os Assessores de Ação
Social e os Líderes de Ação Social podem espalhar cofrinhos nas igrejas locais,
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sugerimos até um em cada sala de Escola Bíblica Dominical, para que valores
sejam arrecadados e entregues, de preferência no “Dia do Idoso”.
Local: Todos os nossos templos e até no comércio local, caso o povo
avivalista tenha relacionamento com o mesmo.
Voluntários: Os cofrinhos serão distribuídos e recolhidos por voluntários, pode ser o Assessor de Ação Social; os Líderes das Congregações ou até
mesmo por outras pessoas que tenham disposição para realizar este trabalho.
Custo do Projeto: A Diretoria Geral de Ação Social deverá confeccionar
os cofrinhos, que deverão ser atrativos e divulgar o trabalho do LAR AVIVALISTA, e fornecer para todos os Campos Eclesiásticos. Os valores arrecadados
devem ser depositados na Conta Corrente da Diretoria Geral de Ação Social no
mês de outubro de cada ano.
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A

Diretoria Geral de Ação Social apresenta abaixo um modelo de Estatuto
de Assossiação para serem utilizados por Campos Eclesiásticos que desejam fundar Associações.
ESTATUTO SOCIAL DA
(Colocar a denominação social da associação)

ARTIGO 1º - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO
(colocar a denominação social da associação), neste estatuto designada, simplesmente, como Associação (ou pela sigla se houver), fundada em data de (colocar coincidente com a ata), com sede e foro nesta capital, na (colocar endereço completo, inclusive CEP) do Estado de São Paulo, é uma associação de
direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de
caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos
que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça,
cor ou crença religiosa.
ARTIGO 2º - DAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO:
No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência, com as seguintes finalidades:
I. Acrescentar neste inciso todas as finalidades da Associação.
Parágrafo Único - Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território
nacional, as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um regimento interno
aprovado pela Assembléia Geral.
ARTIGO 3º - DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIAÇÃO
A Associação se dedicara às suas atividades através de seus administradores e associados, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas
ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão integralmente aplicadas em território nacional, na
consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.
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ARTIGO 4º – DA ASSEMBLÉIA GERAL
A Assembléia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano da Associação, e será constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos.
Reunir-se-á na segunda quinzena de janeiro, para tomar conhecimento das ações
da Diretoria Executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada.
Constituirá em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e,
em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos previsto
neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas.
I. Fiscalizar os membros da Associação, na consecução de seus objetivos;
II. Eleger e destituir os administradores;
III. Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas;
IV. Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;
V. Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da Associação;
VI. Aprovar o regimento interno, que disciplinará os vários setores de
atividades da Associação;
VII. Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social;
VIII. Deliberar quanto à dissolução da Associação;
IX. Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bem como sobre os casos omissos no presente estatuto.
Parágrafo Primeiro - As assembléias gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias, e serão convocadas, pelo Presidente ou por 1/5 dos associados, mediante
edital fixado na sede social da Associação, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias de sua realização, onde constará: local, dia, mês, ano, hora da primeira e
segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou;
Parágrafo Segundo - Quando a assembléia geral for convocada pelos associados, deverá o Presidente convocá-la no prazo de 3 (três) dias, contados da data
entrega do requerimento, que deverá ser encaminhado ao presidente através de
notificação extrajudicial. Se o Presidente não convocar a assembléia, aqueles que
deliberam por sua realização, farão a convocação;
Parágrafo Terceiro - Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que
envolvam eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto à aplicação de penalidades.
ARTIGO 5º - DOS ASSOCIADOS
Os associados serão divididos nas seguintes categorias:
I. Associados Fundadores: os que ajudaram na fundação da Associação;
II. Associados Beneméritos: os que contribuem com donativos e doações;
III. Associados Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que con-
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tribuem, mensalmente, com a quantia fixada pela Assembléia Geral;
IV. Associados Beneficiados: os que recebem gratuitamente os benefícios alcançados pela entidade, junto aos associados contribuintes, órgãos
públicos e privados;
ARTIGO 6º – DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO
Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para
seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da
entidade, que a submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu
nome, imediatamente, lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado:
I. Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos,
autorização dos pais ou de seu responsável legal;
II. Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos;
III. Ter idoneidade moral e reputação ilibada;
IV. Caso seja “associado contribuinte”, assumir o compromisso de honrar
pontualmente com as contribuições associativas.
ARTIGO 7º - SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS
I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
II. Respeitar e cumprir as decisões da Assembléia Geral;
III. Zelar pelo bom nome da Associação;
IV. Defender o patrimônio e os interesses da Associação;
V. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno;
VI. Comparecer por ocasião das eleições;
VII. Votar por ocasião das eleições;
VIII. Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação,
para que a Assembléia Geral tome providências.
Parágrafo Único - É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com
as contribuições associativas.
ARTIGO 8º - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS
São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais:
I. Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do
Conselho Fiscal, na forma prevista neste estatuto;
II. Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista
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neste estatuto;
III. Recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do
Conselho Fiscal;
ARTIGO 9º – DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO
É direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não
esteja em débito com suas obrigações associativas.
ARTIGO 10 – DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO
A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em
procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa,
quando ficar comprovada a ocorrência de:
I. Violação do estatuto social;
II. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados;
III. Atividades contrárias às decisões das assembléias gerais;
IV. Desvio dos bons costumes;
V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
VI. Falta de pagamento, por parte dos “associados contribuintes”, de três
parcelas consecutivas das contribuições associativas.
Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que
apresente sua defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento
da comunicação;
Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior,
independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em
reunião extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos
diretores presentes;
Parágrafo Terceiro – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do
associado excluído, à Assembléia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial,
manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria Executiva ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembléia Geral;
Parágrafo Quarto – Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o
associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for;
Parágrafo Quinto – O associado excluído por falta de pagamento, poderá ser readmitido, mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação.
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ARTIGO 11 – DA APLICAÇÃO DAS PENAS
As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se
em:
I. Advertência por escrito;
II. Suspensão de 30 (trinta) dias até 01 (um) ano;
III. Eliminação do quadro social.
ARTIGO 12 - DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIÇÃO
São órgãos da Associação:
I. Diretoria Executiva;
II. Conselho Fiscal.
ARTIGO 13 - DA DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 06 (seis) membros, os quais ocuparão os cargos de: Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros. A Diretoria reunir -se-á, ordinariamente, uma vez por
mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou pela maioria
de seus membros, (a composição desta diretoria é meramente enunciativa).
ARTIGO 14 - COMPETE À DIRETORIA EXECUTIVA
I. Dirigir a Associação, de acordo com o presente estatuto, e administrar
o patrimônio social.
II. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembléia Geral;
III. Promover e incentivar a criação de comissões, com a função de desenvolver cursos profissionalizantes e atividades culturais;
IV. Representar e defender os interesses de seus associados;
V. Elaborar o orçamento anual;
VI. Apresentar a Assembléia Geral, na reunião anual, o relatório de sua
gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior;
VII. Admitir pedido inscrição de associados;
VIII. Acatar pedido de demissão voluntária de associados.
Parágrafo único - As decisões da diretoria deverão ser tomadas por
maioria de votos, devendo estar presentes, na reunião, a maioria absoluta
de seus membros, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade.
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ARTIGO 15 - COMPETE AO PRESIDENTE
(as competências, deste e dos demais devem seguir a composição contida no
art. 13)
I. Representar a Associação ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo
delegar poderes e Constituir procuradores e advogados para o fim que
julgar necessário;
II. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
III. Convocar e presidir as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias;
IV. Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar
cheques e documentos bancários e contábeis;
V. Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os
principais eventos do ano anterior, apresentando-o à Assembléia Geral
Ordinária;
VI. Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus
vencimentos, podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los;
VII. Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, de saúde e outros que julgar necessários ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis.
Parágrafo Único – Compete ao Vice – Presidente, substituir legalmente
o Presidente, em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso
de vacância.
ARTIGO 16 - COMPETE AO 1º SECRETÁRIO
I. Redigir e manter, em dia, transcrição das atas das Assembléias Gerais e
das reuniões da Diretoria Executiva;
II. Redigir a correspondência da Associação;
III. Manter e ter sob sua guarda o arquivo da Associação; IV. Dirigir e
supervisionar todo o trabalho da Secretaria.
Parágrafo Único – Compete ao 2º Secretário, substituir o 1º Secretário,
em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.
ARTIGO 17 - COMPETE AO 1º TESOUREIRO
I. Manter, em estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente,
os valores da Associação, podendo aplicá-los, ouvida a Diretoria Executiva;
II. Assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e demais documentos bancários e contábeis;
III. Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à Asso-
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ciação;
IV. Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade;
V. Apresentar ao Conselho Fiscal, os balancetes semestrais e o balanço
anual;
VI. Elaborar, anualmente, a relação dos bens da Associação, apresentando-a, quando solicitado, à Assembléia Geral.
Parágrafo Único – Compete ao 2º Tesoureiro, substituir o1º Tesoureiro,
em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.
ARTIGO 18 - DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal, que será composto por três membros, e tem por objetivo, indelegável, fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da Diretoria Executiva da Associação, com as seguintes atribuições;
I. Examinar os livros de escrituração da Associação;
II. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e contábil, submetendo- os a Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária;
III. Requisitar ao 1º Tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação;
IV. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V. Convocar Extraordinariamente a Assembléia Geral.
Parágrafo único - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma
vez por ano, na segunda quinzena de janeiro, em sua maioria absoluta, e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da Associação, ou pela maioria simples de seus membros.
ARTIGO 19 - DO MANDATO
As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal realizar-se-ão,
conjuntamente, de 02 (dois) em 02 (dois) anos, (o período deste mandato é
opcional), por chapa completa de candidatos apresentada à Assembléia Geral,
podendo seus membros ser reeleitos.
ARTIGO 20 - DA PERDA DO MANDATO
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A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho
Fiscal, será determinada pela Assembléia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar
comprovado:
I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
II. Grave violação deste estatuto;
III. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em
03 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação
dos motivos da ausência, à secretaria da Associação;
IV. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo
que exerce na Associação;
V. Conduta duvidosa.
Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro
será comunicado, através de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia à Diretoria Executiva, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicação;
Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo
anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação
será submetida à Assembléia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados contribuintes em dia com
suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde
de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a
maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora após
a primeira, com qualquer número de associados, onde será garantido o
amplo direito de defesa.
ARTIGO 21 - DA RENÚNCIA
Em caso renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do
Conselho Fiscal, o cargo será preenchido pelos suplentes.
Parágrafo Primeiro – O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo
ser protocolado na secretaria da Associação, a qual, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contado da data do protocolo, o submeterá à deliberação da Assembléia Geral;
Parágrafo Segundo - Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, o Presidente renunciante, qualquer membro da Diretoria Executiva ou, em último caso, qualquer dos associados, poderá convocar a
Assembléia Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória
composta por 05 (cinco) membros, que administrará a entidade e fará
realizar novas eleições, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
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da data de realização da referida assembléia. Os diretores e conselheiros
eleitos, nestas condições, complementarão o mandato dos renunciantes.
ARTIGO 22- DA REMUNERAÇÃO
Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão
nenhum tipo de remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades
exercidas na Associação.
ARTIGO 23 – DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS
Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da diretoria executiva e conselho fiscal, não respondem, nem mesmo subsidiariamente,
pelos encargos e obrigações sociais da Associação.
ARTIGO 24 - DO PATRIMÔNIO SOCIAL
O patrimônio da Associação será constituído e mantido por:
I. Contribuições mensais dos associados contribuintes;
II. Doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos, e suas possíveis
rendas e, ainda, pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas e outros Eventos, desde de que revertidos totalmente em
benefício da associação;
III. Aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos.
ARTIGO 25 - DA VENDA
Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados, mediante prévia autorização de Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este
fim, devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das
atividades sociais ou no aumento do patrimônio social da Associação.
ARTIGO 26 - DA REFORMA ESTATUTÁRIA
O presente estatuto social poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados
contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada,
com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora após
a primeira, com qualquer número de associados. (o quórum para este artigo é
livre, sendo o acima meramente enunciativo).
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ARTIGO 27 - DA DISSOLUÇÃO
A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção
de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou,
ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de
Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo
em primeira chamada, com a totalidade dos associados e em segunda chamada,
uma hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
associados, (o quórum para este artigo é livre, sendo o acima meramente
enunciativo).
Parágrafo único - Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o passivo, os bens remanescentes, serão destinados para outra entidade
assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e
atividade preponderante nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.
ARTIGO 28 – DO EXERCÍCIO SOCIAL
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando
serão elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com
as disposições legais.
ARTIGO 29 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Associação não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer
título, para dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo suas rendas ser aplicadas, exclusivamente, no território nacional.
ARTIGO 30 - DAS OMISSÕES
Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria
Executiva, “ad referendum” da Assembléia Geral.
São Paulo,(mesma data de sua aprovação) Presidente
_____________________________________________
Presidente
__________________________________________
Advogado
Nome:
OAB nº
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