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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

1.1 DADOS CADASTRAIS 

 

 

1.2  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 

 

1.3 CERTIFICADOS E REGISTROS 

 

  

Razão Social Projeto Fazendinha – PROFAZ 

CNPJ 05.484.116./0001-67 

Endereço Rua Maria Machado Faustino, 8 Chácara Solar II, Santana de Parnaíba-SP 
CEP  06531-027 

Telefone  (11) 4156-5341 

E-mail profaz@ipalpha.com.br 

Nome Marcos Alonso José da Cunha 

R.G 5.149.082 SSP-SP 

CPF 05.484.116./0001-67 

Endereço Alameda Iguape, 44, Residencial 3 , Alphaville, Santana de Parnaíba – SP 

CEP 06542-100 

Telefone  (11) 4153-9022 

E-mail majcunha@uol.com.br 

ÓRGÃO /TÍTULO NÚMERO E DATA 

CMAS Santana de Parnaíba 006 de 04/02/2016 

Utilidade Pública Municipal PRO-SOCIAL Decreto 3285 de 15/03/2011 

Ministério do Desenvolvimento Social – 
CEBAS (Certificado de Entidade de 
Assistência Social) 

Protocolo 71000.094536/2016-00  

Portaria 163/2017 de 27/9/2017 

mailto:profaz@ipalpha.com.br
mailto:majcunha@uol.com.br
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - SERVIÇOS PRESTADOS AOS ATENDIDOS 

A direção norteou seu trabalho com base no plano aprovado na Assembleia Geral Ordinária de  
11 de junho de 2017 e no Plano de Ação de 2017 entregue no Conselho Municipal da 
Assistência Social adicionando medidas necessárias ao bom funcionamento da entidade e 
manutenção da qualidade de seus serviços prestados  

Dentro dos objetivos estatutários do PROFAZ, foram prestados à comunidade assistida pela 
entidade em 2017, os seguintes serviços: 
 

2.1. PROGRAMAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

As atividades oferecidos às crianças e adolescentes desenvolver seus talentos naturais, 
melhoram o relacionamento com seus pares e família, aumentam sua autoestima, aprendem e 
praticam a cidadania e desenvolvem valores cristãos. 
 

Atividade Descrição/Resultados 
 Matriculas 
efetivadas 
em 2017 

Inclusão Digital Uso básico de computador (iniciantes) e recursos de 
software informática (Word e Excel) 
 
Resultados alcançados: 
Os participantes se familiarizaram com os recursos 
computacionais programas básicos e de obtenção de 
informação e processos de comunicação na internet.  
 

 
72 
 

Praticas Artísticas Instrumentos de Orquestra, Violão Canto, Street Dance e 
Teatro. 
 
Resultados alcançados: 
Desenvolvimento de múltiplas experiências sensoriais, 
perceptivas e expressivas favorecendo o desenvolvimento 
do participante e habilitando-o a dar prosseguimento as 
praticas. 
 

182 

Práticas 
Esportivas 
 

Futebol, Jiu-Jitsu e Tênis 
 
Resultados alcançados: 
Respeito à autoridade e aos colegas, cumprimento dos 
deveres e dos horários, conscientização de 
interdependência com o grupo, saber lidar com vitorias e 
derrotas, desenvolvimento de habilidades nos esportes 
melhora do condicionamento físico.  
 

162 
 

Desenvolvimento 
pessoal 
 

Apresentação e discussão de conceitos éticos, morais e 
de cidadania, com base em valores cristãos, realizados 
antes de cada atividade matriculada. 
 
Resultados alcançados: 
Observada melhora nas atitudes contemplando respeito 
mutuo, valores morais, senso de responsabilidade, 
disciplina, relacionamento interpessoal e familiar e 
resolução de conflitos. 

incluído 

Total  416 

 
 
 



 

 

4 

 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO DE ADULTOS 

As oficinas oferecidas aos adultos trazem a oportunidade de desenvolver habilidades que 
podem ser úteis para uma futura geração complementar de renda, revitalizam sua auto-estima, 
estimulam sua criatividade, melhoram o relacionamento familiar   

 

Oficinas Descrição 
Participantes 

no final de 
2017 

Oficina do Sabão 
 

Produção de sabão em barras a partir óleo comestível 
usado, fornecido por restaurantes da região. 
 
Os produtos embalados são vendidos no bazar da 
entidade, nas igrejas e em quiosques montados em 
demais locais públicos. 
 
Resultados alcançados: 
Foram produzidos e vendidos em 2017 cerca de 5500 
barras de sabão e consumidos 600 litros de óleo. 
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Projeto Reciclart 
 

Customização de uniformes cedidos pelo Mackenzie com 
remoção de logotipos e outros serviços.  
 
Resultados alcançados: 
Foram customizadas cerca de 220 peças e uniformes. 
 

1 

Costura e 
Artesanato 

Desenvolvimento de peças artesanais com técnicas de 
costura em tecido 
 
Resultados alcançados: 
Produzidas e vencidas em bazares beneficentes cerca de 
150 peças 

23 

Total  28 

 

 

2.3 EVENTOS ESPECIAIS 

 

Esses eventos têm por objetivo reforçar o significado da comemoração, aumentar a integração 
da comunidade com a entidade, melhorar o convívio e relacionamento horizontal, reforçar os 
vínculos familiares e principalmente poder usar essas oportunidades para levar a palavra de 
Deus aos convidados. 

 

Eventos  Principais  Atividades Participantes  

Páscoa Culto e distribuição lanches de ovos de Pascoa 
doados pela Softek  e Cacau Show 

172 

Dias das mães Atividades de Integração e palestra de 
orientação educacional 

40 mães 

EBF - Escola Bíblica de 
Férias (2 dias) 

Escola Bíblica, culto e louvor a Deus; 
atividades lúdicas; alimentação. 

220 

Dia das Crianças Atividades de integração e distribuição de 
presentes, e também tivemos a presença dos 
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PM´s da Alegria que passou o dia na Entidade.        200 

Dia do Voluntário Trabalho voluntário de funcionários da empresa 
Urubupungá, com  pintura das dependências, 
plantio do novo jardim e limpeza no terreno. 

50 voluntários 
da empresa 
Urubupungá. 

Reunião com 
Professores 

Alinhamento de objetivos e questões trazidas 
pelos instrutores e diretoria. 

       21  

Culto na Igreja 
Presbiteriana em 
Alphaville  

Culto dirigido integralmente pelos membros da 
diretoria do PROFAZ, louvor apresentado pelos 
alunos de musica, apresentação das atividades 
e venda de produtos produzidos nas oficinas de 
costura e sabão. 

400 membros 
da Igreja 

Jantar Italiano 
(Beneficente) 

Jantar realizado nas dependências da Igreja 
Presbiteriana em Alphaville, precedido de bazar 
beneficente com produtos doados e 
confeccionados no PROFAZ. 

convidados 
participantes 

Aulas de culinária Aulas de culinária com uma Nutricionista 
voluntária que ensinou os alunos, a fazerem 
sucos, panquecas e sobremesas 

         

          12 

Cerimônia de entrega 
do certificado de horas 
do curso de Inclusão 
Digital. 

Realização da entrega do certificado de 
conclusão do curso básico de Inclusão Digital. 

 

72 

Confraternização de 
fim de ano 

Café da manhã e lanches; culto no local, com 
testemunhos de pais e beneficiados, 
apresentação de dança, do grupo de teatro e 
musica. 

 

180 Crianças 

Apresentação do Coral 
na Praça 

Apresentação do grupo de Coral na praça do 
Centro histórico. 
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2.4 EDUCAÇÃO CRISTÃ E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 

A divulgação das doutrinas, dos valores e das praticas cristãs bem como o apoio espiritual à 
comunidade assistida foi realizada por ou sob a coordenação de pastores designados pela 
Igreja mantenedora. 

 

2.4.1.DURANTE AS AULAS:  

Cada atividade no PROFAZ em 2017 foi precedida de uma aula de desenvolvimento pessoal 
de uma hora de duração, que inclui conteúdo de cidadania e práticas cristãs. 

 

2.4.2 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (EBF) 

Realizada de, foi um evento relevante que envolveu em seus três dias, uma media de 220 
participantes e 20 voluntários 

Através de uma agenda diária cheia de atividades, as crianças iam conhecendo mais e melhor 
as verdades bíblicas. Louvor a Deus, escola bíblica, atividades lúdicas e brincadeiras dirigidas 
foram os instrumentos utilizados para a aproximação com Cristo.  
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Lanches reforçados e distribuição de bolos e doces também foram momentos muito apreciados 
pelos participantes. 

 

2.4.3 ATENDIMENTO PASTORAL E VISITAÇÃO: 

Atendimento e visitas feitas às pessoas assistidas e com carências profundas, pelo pastor, por 
uma missionária e por um grupo de voluntárias aptas a esse tipo de atividade.  

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E MATERIAL  

 

3.1 ASSISTENTE SOCIAL 

Levantamento do perfil dos usuários/famílias e atendimento a situações pontuais que 
demandaram intervenção, encaminhamento e acompanhamento.  

 

3.2.ASSISTENCIA MATERIAL 

Os números apresentados abaixo são aproximados, podendo variar em 10% 

 

3.2.1  EM CURSOS E OFICINAS (EXCETO EVENTOS ESPECIAIS) 

 7.500 lanches constando de sanduiches, distribuídos aos participantes antes ou após as 
atividades frequentadas. 

 

3.2.2 EM EVENTOS ESPECIAIS: 

- 1000 lanches distribuídos  

-  150 ovos de pascoa 

-  260 presentes 

- 120 panetones 

 

3.2.3 BAZAR COMUNITÁRIO 

O Bazar realiza venda a preços simbólicos de artigos doados à entidade (peças de vestuário, 
móveis, eletrodomésticos, utensílios, etc.) e de produtos confeccionados pelas atividades 
internas como sabão e sabonetes. 

Além das voluntárias da Igreja Presbiteriana em Alphaville, a operação do Bazar é feita por 
uma funcionária do PROFAZ e por voluntários da comunidade. 

Foram comercializadas pelo Bazar mais de 4.000 peças em 2017 

O Bazar abriu nas terças e quintas-feiras na parte da tarde e nos sábados pela manhã. As 
terças feiras foi oferecido aos frequentadores do bazar um momento de culto a Deus, reflexão e 
oração, ministrado no templo da Congregação da Fazendinha. 

 

3.2.4. DOAÇÕES SELETIVAS 

240 cestas básicas. Cestas obtidas por doação da Associação Alphaville 9. 

 

4. RECURSOS HUMANOS  

Voluntários, Empregados e Terceiros que prestaram serviços no PROFAZ durante 2016: 
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5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

5.1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Foi realizada em 11/06/2017 a Assembleia Geral Ordinária do PROFAZ e aprovados o 
Relatório de Atividades e Relatório Financeiro de 2016 e Plano de Trabalho para 2017  

 

5.2  PARTICIPAÇÃO NOS  CONSELHOS MUNICIPAIS  DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) 
E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) 
 
O PROFAZ manteve em 2017 sua condição de entidade filantrópica aprovada pelos Conselhos 
acima. O PROFAZ tem voto em ambos os conselhos, onde foi representado por: 
 

Conselho SMAS CMDCA 

Titular Maria Cleusa Nunes da Silva Marcos Cunha 

Suplente Marcos Cunha Maria Cleusa Nunes da Silva 

 

5.3 AUDITORIA CEMAS/CMDCA E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO NA SMAS DE 
SANTANA DE PARNAIBA 
 
Realizada em junho de 2017 e certificado renovado. 

 

Função Quantidade Tipo de vinculo 

Ajudante Geral 1 CLT 

Motorista 1 CLT 

Auxiliar Administrativo 1 CLT 

Instrutores de praticas esportivas  3 Voluntários 

Instrutores de praticas esportivas 3 Prestador de Serviços 

Instrutor de praticas artisticas 3 Prestadores 

Instrutores de praticas artisticas 2 Voluntário 

Instrutores de Inclusão Digital 2 Prestadores de Serviços 

Instrutores para as oficinas de adultos  1 Voluntários 

Instrutores para as oficinas de adultos  1 Prestador de Serviços 

Instrutores para desenvolvimento pessoal 5 Voluntários 

Administração do Bazar 1 Voluntários 

Técnico Social  1 Prestador de serviços 

Diretoria executiva  e coordenadores 6 Voluntários 

Total 31 
3 CLT 
10 Prestadores de Serviços 
18 Voluntários 
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5.4. OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CEBAS)  

Aprovado em 9/2017, beneficiando o PROFAZ com isenção do INSS patronal  entre outros. 

 

6. CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INVESTIMENTOS E CUSTEIOS. 

 

6.1. CONVÊNIO COM O CMDCA DA PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA 

Assinado em 09/ 2017 parceria com a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba para a 
implantação da fase 4 do projeto “Movimento para a Vida”, beneficiando 96 crianças e 
adolescentes, com objetivos entre outros de promover práticas esportivas) e socioeducativas . 
O convenio tem validade até agosto/2018. Os recursos do projeto são oriundos do FUMCAD, 
que recebeu doações dirigidas de pessoas físicas, com benefícios no Imposto de Renda. 

 

6.2 PARCERIAS EM 2017 

 

6.2.1. INSTITUTO CACAU SHOW 

Continuidade do convenio para patrocínio por aquele Instituto de 2 cursos no PROFAZ:  
Informática (4 aulas semanais e 48 alunos) e Street Dance (2 aula semanal e 20 alunos). 

 

6.2.2 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE 

Convenio para reciclagem de uniformes com posterior doação para os beneficiários dessa e de 
outras entidades. 

 

6.2.4. SOFTTECK 

Recebidos em doação daquela empresa, ovos de Pascoa para o Evento de Pascoa e materiais 
escolares. 

 

6.2.4 URUBUPUNGÁ 

Promoveu o Dia do Voluntario na entidade, com 50 funcionários prestando serviços voluntários 
de pintura, jardinagem e limpeza. Foi doada pela Empresa uma TV para aulas e sistema de 
iluminação do pátio. 

 

9. AGRADECIMENTOS 

Queremos agradecer a Deus por ter sustentado esse projeto durante o ano de 2017 e 
transformado vidas na comunidade assistida. 

Também agradecemos a todos os voluntários e profissionais que trabalharam com dedicação a 
essa obra; à nossa Mantenedora Igreja Presbiteriana em Alphaville e seus membros; aos 
nossos parceiros, associados contribuintes e, finalmente, às pessoas, empresas e entidades 
que contribuíram com o PROFAZ em 2017. 

 

Santana de Parnaiba, 27/04/2017 

 

 

 

 

Marcos Alonso J. Cunha 
Presidente 
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