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 Relatório de Atividades Desenvolvidas -  2017  
 

Apresentação 
 
                    A Organização Não Governamental “Vozes da Capela” foi oficialmente 

fundada 19 de fevereiro de 2005, completando 13   anos de existência neste ano de 

2018. 

A partir de um trabalho de caráter assistencial, com a finalidade de atender as 

necessidades urgentes dos bairros Jardim Sindona e Jaguaribe.  

 Em um primeiro momento as famílias beneficiadas estavam vinculadas às 

comunidades católicas das Paróquias de São Gabriel e Nossa Senhora Aparecida.  

O trabalho de apoio e suporte a essas comunidades era comandado pela Sr. Abigail 

Trevizan ( in memória),  que coordenava e recrutava voluntários para o 

desenvolvimento da proposta de assistência à comunidade.  Com o passar dos anos 

houve uma necessidade de sistematizar as atividades voluntárias bem como as 

doações recebidas.   A partir dessa premissa nasceu então a ONG Vozes da 

Capela, nome oriundo de grupo Coral.  Estimulando a criação efetiva de um grupo 

para a continuidade de seu trabalho e real implantação de uma atuação mais ampla 

e sistemática. 

 
Finalidade / Justificativa 
 

              A experiência de 12 anos de atuação nos bairros do Jardim Sindona, 

Jaguaribe, e adjacências,  forneceu dados concretos para uma atuação direcionada 

não somente para a assistência às necessidades emergenciais da população 

carente, mas também o direcionamento de um trabalho focado no atendimento, na 

proteção, promoção, defesa e garantia , dos direitos sociais, familiares e 

comunitários preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, 

pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.  

 

 

 

 

Objetivos 
 Gerais:  

A Ong Vozes da Capela estabeleceu suas metas de trabalho fundamentadas no 

princípio do respeito e desenvolvimento da cidadania entre seus beneficiários (as), 

incentivando a promoção humana e não apenas o assistencialismo.  Para tanto 

fundamentou seus programas, projetos e serviços, buscando a capacitação e 
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valorização do ser humano como um todo, focando a família como célula núcleo de 

todo o processo. A atenção às famílias e seus membros, a partir do seu território de 

abrangência, com prioridade àqueles com registro de maiores fragilidades e 

vulnerabilidades sociais.  Focando a atenção às famílias com perspectivas de fazer 

avançar o caráter preventivo de proteção, promoção,  defesa e garantia  dos direitos 

sociais de modo a fortalecer/reestabelecer  os  vínculos sociais, familiares  e 

comunitários, de acordo com o Plano de Convivência Familiar e Comunitária 

Nacional e Municipal, através do sentido de  pertencimento entre  os membros da 

família, para que suas capacidades e qualidade de vida atentem para a 

concretização de direitos humanos e sociais. 

 Específicos: 
- Centralização na família para a concepção e implementação dos serviços, e 

projetos como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. 

- Desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do 

protagonismo infanto/juvenil e adulto. 

- Construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento (de 

natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses 

comuns e societários). 

- Ação preventiva no sentido de criar apoio e resoluções, nas situações 

circunstanciais de vulnerabilidade social, evitando que o cidadão resvale do 

patamar de renda alcançado ou perca o acesso que já possui aos bens e 

serviços, mantendo-o incluído no sistema social a despeito de estar acima da 

linha de pobreza e/ou atendido pelas políticas sócio-econômicas setoriais. 

- Implementação do Plano Nacional e Municipal de Convivência Familiar e 

Comunitária Nacional e Municipal; 

- Criação/Fortalecimento de Hábitos Saudáveis de forma integral através da 

Oficina de Prática Esportiva/Social, às crianças e adolescentes inseridas no  

Projeto “Luta Social” e demais oficinas pertinentes,  executadas  pela Ong 

Vozes da Capela. 

-    Implementação dos 8 Objetivos do Milênio (PNUD) 
 
Metas do Atendimento: 
 
         Nosso trabalho está direcionado para a população dos bairros de Jaguaribe. 

Jardim Sindona, Jd. Bussocaba, Jd. Cipava e Jd. Oriental priorizando o atendimento 

de famílias, crianças e adolescentes que se caracterizem em situação de 

vulnerabilidade social. Desenvolvemos a atuação junto às diversas faixas etárias que 

compões o núcleo: crianças, adolescentes/jovens, adultos e idosos.  Os “ 

usuários/usuárias” – nomenclatura utilizada para identificar as pessoas cadastradas 

na ONG – são atendidos através de entrevista – pesquisa qualitativa – que direciona 
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o foco da intervenção. Temos a consciência das necessidades que se avolumam no 

que se refere à população em situação de vulnerabilidade social, porém, mantemos 

a meta de não “um bom atendimento”, mas um “excelente atendimento”.  Para tanto 

estabelecemos critérios no sentido de qualidade e não de quantidade. 

 

 Síntese das atividades desenvolvidas 
 

- Apoio SocioEducativo: Palestras e reuniões sócio-educativas com crianças, 

adolescentes, e adultos abrangendo assuntos pertinentes as temáticas   

sugeridas pela comunidade; 

- Trabalho e Emprego, Relacionamentos Familiares, Saúde Mental, Direitos 

Sociais,  Cidadania, Sustentabilidade, etc.; 

- Atividades/Apresentações- Cívicas e Cidadania: Participação das crianças 

e adolescentes inseridos(as) no Projeto “Luta Social”  com as atividades  

Culturais/Dança/Violão, nas comemorações cívicas, culturais e sociais; No 

Teatro Municipal de Osasco, na Escola Estadual José Ribeiro, na EMEF 

“Biondo” , na Sala Osasco, bem como outras   iniciativas da própria Ong, 

como visitas periódicas nos núcleos favelares, do entorno,  para 

divulgação/captação de crianças/adolescentes usuários(as) do Projeto “Luta 

Social” e demais oficinas . 

- Atividades Sócio-Recreativas: Atividades Lúdicas internas com todas as 

crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a ONG, nas 

festividades em comemoração ao Dia da Criança, Festividades Natalinas,  e 

de Encerramento do ano de 2017 

- Apresentações das crianças, adolescentes e jovens, das oficinas do “ Projeto 

Luta Social” ,  Dança  e Música/Violão.  
- Certificação da Oficina de Informática a todos(as) usuárias(os). 
- Cursos de Geração de Renda: em face às dificuldades econômico-

financeiros da população, desenvolvemos projetos no sentido de oferecer 

cursos de curta, e média duração, para a qualificação em atividades 

artesanais que insiram as “usuárias”  no mercado de trabalho.  

- Curso de Pintura em Tecido, Tricô, crochê, macramê para Iniciantes e 

Avançados; Curso de Pintura em madeira. Cursos relâmpagos: duração de 2 

horas – sabonete, velas artesanais, decoupage em madeira, mosaico, 

decoração natalina, realizados alternadamente, durante o ano de 2017. 

 

- Área Jurídica: é oferecido aos usuários (as), Consultoria Jurídica, bem como 

encaminhamentos que se façam necessários as usuárias(os) para rede 
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pública e privada, atendimento gratuito ofertado pelas políticas públicas 

intermunicipais inclusive .  

 

- Área Psico/Social: atendimento psicológico/social aos adolescentes, jovens 

e adultos em sistema de Terapia de Grupo e/ou atendimento individual, com 

encaminhamentos de casos para a rede intermunicipal, da demanda 

reprimida. 

 

- Atividades artesanais/Oficina de Artesanato/Geração de Renda:  

Atividade Meio - que possibilitem a inserção das usuárias no mercado de 

trabalho. Curso de Tricô, crochê, macramé para Iniciantes e Avançados; Curso 

de Pintura em madeira, Tecido.  

E também a possibilidade de Cursos relâmpagos: duração de 2 horas – 

sabonete, velas artesanais, decoupage em madeira, mosaico realizados 

alternadamente; 

     Oficinas Permanentes: Pedraria, Chinelos, Bijouterias, Assessórios, Pintura em     

Tecido, Decorativos em Geral; 

 

 Área Socio/Educacional: INFORMÁTICA 
- Projeto/Oficina: Inclusão Digital para crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Entrega de Certificação Simbólica ao final da Oficina, a todos usuários(as) 

que frequentaram durante o ano de 2017. 

 
Área do Meio Ambiente: 
- Projeto VERde Capela: Um trabalho de retirada do meio ambiente de 

materiais que podem ser reciclados, gerando renda simbólica,  para a 

organização, com objetivando a  educação ambiental,  despertando nas 

pessoas a necessidade de mudar hábitos inadequados/tradicionais de 

descartes em geral,  implantando a coleta seletiva, integrando as diversas 

áreas sociais acadêmicas, comunitárias com ênfase no 3º setor.  

 

- Projeto Biodiesel - parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da P.M.O. 
Atividade Suspensa no ano de 2017. 

 
 

- Área Sócio / Cultural:  
 

- Curso de Capoeira: direcionado a todas as faixas etárias e sexos. Estimular 

uma reflexão histórico-cultural, trabalhar valores sociais e pessoais, como: 

cidadania, coletividade, solidariedade, parceria, respeito, organização, etc.  
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Demanda reprimida – aguardando implantação.  

- Recadastramento e viabilização da oficina, para 2º semestre do ano de  2018. 

(Cadastro Reserva). 

 

- Oficina de Dança: Projeto “Dança & Arte” com previsão de retorno para 
1º trimestre de 2018, em parceria com o FUMCAD. 

      - Oficina de Violão Popular: Projeto Violão, para crianças, adolescentes e 

adultos desenvolvendo competências e habilidades em violão. A música é um 

instrumento facilitador da expressão interna, utilizadas para 

descobrir/redescobrir, habilidades, socialização, resgate da auto-estima e 

dentro deste contexto a inserção de questões sobre cidadania. 
      - Oficina de Teatro – para crianças, adolescentes, jovens e adultos; 

            Através desta iniciativa, despertar o interesse e fomentar a arte cênica teatral 

em seus aspectos sociais, desenvolvendo-se as percepções individuais e 

coletivas; trabalhando técnicas de interpretação e cenicidade variadas, 

resgatando a auto-estima e desenvolvimento  integral do cidadão. 

Demanda reprimida – aguardando implantação.  

- Recadastramento e viabilização da oficina, para 2º semestre do ano de 2018. 

(Cadstro Reserva). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Atendimentos 2017 

Luta Social  1200 

Dança 1700 

Informática 1500 

Capoeira     00 

Violão 1120 

Artesanato   960 

Assistência Jurídica    08 

Psicologia Grupo   00 

Psicologia Individual   288 

Serviço Social & Diversos 4200 

Total ANUAL 
 
10.976 
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RECURSOS HUMANOS: 

Nome Cargo / Função 
Rg no Cons. 
Profissional 

Carga Hor. 
/Sem 

Salário (R$) 
Vínculo empregatício 

1-Maria Rosalina Pinto 
Técnico Serviço 
Social/Assist.Social 

CRESS 
16.055 

15h Manhã R$ 4.000,00 
Prest.Serv./MEI 

 
2-Inez Martins Pedagoga/Ger.Adm. - 44h R$  5.000,00 MEI 

3-Jéssica de Almeida Auxiliar adm - 44h R$ 1.800,00 MEI 

4-Fátima Ap. de Godói 
Carneiro 

Aux. Serv.Gerais - 44h R$ 950,00 CLT 

5-Elaine Cristina Ayres Psicóloga - 8h - Voluntária 

6-Alan Ribeiro de Sousa Música/Int.Violão - 8h R$ 700,00 MEI 

7-Caroline Raposo Ed.Física/Dança - 16h R$ 1.200,00 MEI 

8-Shirlene Aragão Artes/Artesanato - 8h R$ 300,00 MEI 

9-Sandra Miranda Instrut.Informática - 8h R$ 700,00 Voluntária/Aj.Custo 

10-Sônia Trevizan Diretora Geral - 30h - 
Voluntária 

 
11-João Cardoso de 
Oliveira 

Oficineiro Boxe - 4h R$ 1.000,00 MEI 

12-Laudelino José de 
Barros 

Coordenador Projeto - 12h R$ 2.500,00 MEI 

13-Agda L. Navarro  Arquivista - 30h R$ 1.500,00 MEI 

14-Rodrigo P. de Oliveira Oficineiro Muay Thai - 4h R$ 1.000,00 MEI 

15-Julio da Silva Pinheiro Oficineiro Jiu Jitsu - 4h R$ 1.000,00 MEI 

 
Os Prestadores de Serviços de ordem: 1,2,3,11,12,13,14 e 15 prestavam serviços ao Projeto 
Luta Social, deixando de prestar serviços em abril/17, com o encerramento do projeto. 
As de ordem: 1, 2 e 3, mesmo encerrando o projeto continuaram prestando serviços á 
Organização, com uma ajuda de custo. 
 

 




