
                                                                                                           
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 

ALBERGUE NOTURNO NAIR SIMONI PANCIERA 

 

 
1 – Identificação 
 
1.1 – Nome completo da Entidade 

Associação Espírita “Vinha de Jesus” 

Albergue Noturno “NAIR SIMONI PANCIERA” 

 

1.2 - Endereço completo  

Avenida Paulista, nº 400 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP 

CEP: 13845-222 

 

1.3 - Telefone, email 

(19) 3861-0836 

 vinhadejesus49@yahoo.com.br 

 paula.grizante@hotmail.com 

 

2- Representante Legal:  

José Roberto Panciera 

RG: 4.938.368-1 

CPF: 05.608.668-91 

 

3- Técnico responsável  

Ana Paula de A. Grizante 

Assistente Social 

mailto:paula.grizante@hotmail.com


                                                                                                           
CRESS: 47.993 

 

4- Finalidades Estatutárias 

A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA “VINHA DE JESUS”, fundada em 05 de julho de 1960, 

neste estatuto designada “ASSOCIAÇÃO” é uma associação civil, assistencial, religiosa, 

cultural, beneficente e filantrópica, com personalidade jurídica, e que tem por finalidades; 

Prestar gratuitamente, amparo e proteção integral às crianças, adolescentes, migrantes, 

idosos, moradores de rua, famílias carentes e serviços sem fins lucrativos de acolhimento 

de pessoas com problemas decorrentes do abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas, com o objetivo de sua promoção humana, social e espiritual; 

O estudo, a prática e a difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas 

obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita; 

A união solidária das associações espiritas e a unificação do movimento espírita. 

A associação espirita “VINHA DE JESUS”, para a realização de suas atividades 

assistenciais cujos objetivos são voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, conta com os Departamentos; Albergue noturno “NAIR 

SIMONI PANCIERA” cuja função principal é acolhimento em regime de curta ou longa 

duração de moradores de rua, migrantes, indigentes e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, creche Lar Menino Jesus, para atender crianças de 0 a 6 anos, 

oferecendo toda assistência psicopedagógico social e o Lar de Velhos “Vila Anhaia” que 

acolhe idosos ou famílias de idosos ou famílias de idosos desamparados, bem como 

outros departamentos que poderão ser criados. 

A associação é de duração indeterminada, tem a sua sede na Avenida Paulista número 

400 Jardim Centenário na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo. 

Para a consecução dos objetivos e fins a que se propõe, a Associação adota os seguintes 

princípios e diretrizes; 

Não há, entre os beneficiários de seus serviços, qualquer discriminação de etnia, sexo, 

cor e religião, bem como não serão permitidas em suas dependências, atividades politica- 



                                                                                                           
partidárias; 

Todos os cargos de direção são exercidos gratuitamente e os associados não fazem jus, 

nessa condição, a remuneração de qualquer natureza; 

Não há distribuição de lucros, dividendos, “pro-labore” ou remuneração de qualquer 

natureza aos associados ou colaboradores da instituição; 

Na manutenção das finalidades e dos objetivos da Associação, todos os recursos são 

aplicados no território nacional. 

A Associação reger-se-á pelo presente Estatuto, pelo Regimento Interno aprovado pela 

Diretoria e demais normas aplicáveis. 

 
5- Objetivos da Entidade 

A Associação Espírita “Vinha de Jesus” através do Albergue Noturno “Nair Simoni 

Panciera” tem por objetivos, ações direcionadas ao acolhimento provisório a pessoas com 

vínculos familiares rompidos, ou fragilizados, desabrigo por abandono, ausência de 

residência ou pessoas em trânsito sem condições de auto sustento, amparo e proteção 

integral à criança, adolescente, migrantes, idosos, moradores de rua, e de pessoas com 

problemas decorrentes do abuso ou dependência de substâncias psicoativas, com o 

objetivo de encaminhar a instituições de referência, comunidades terapêuticas, hospitais 

psiquiátricos e toda rede socio-assistencial que se fazerem necessária para promoção 

humana, social e espiritual. 

 

6- Origem dos Recursos  

As atividades assistenciais são realizadas com recursos oriundos de mensalidades 

de associados, campanhas e eventos como almoços e outras arrecadações de gêneros 

alimentícios, roupas e outros tipos de doações e especialmente com recursos 

provenientes do repasse da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, conforme contratos 

estabelecidos através da secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
 



                                                                                                           
7- Infra-estrutura 

Para a efetivação dos serviços, o Albergue Noturno conta com a seguinte infra-estrutura: 

02 Dormitórios Masculino com sanitário e chuveiro com 20 vagas; 

01 Dormitório Feminino com sanitário e chuveiro com 10 vagas; 

01 Dormitório individual com sanitário e chuveiro para atendimento a casos especiais; 

01 Dormitório com sanitário com 04 vagas; 

01 Refeitório com TV; 

01 Cozinha com dispensa para alimento seco; 

01 Dispensa com Freezers e geladeiras para perecíveis; 

01 Rouparia; 

01 Sala de recepção; 

01 Lavanderia; 

01 Sala para atividades em grupo; 

01 Sala de ferramentas; 

01 Sala para armazenamento de doações; 

01 Sala para armazenamento de equipamentos e propaganda para festas e eventos 

01 Sala do Serviço Social e Psicologia. 

 

8- Identificação de cada Projetos ou Serviços da Entidade Informando: 
 

O Albergue Noturno “Nair Simoni Panciera” oferece os serviços por 24 horas 

ininterruptas desenvolvendo ações direcionadas ao atendimento às pessoas em situação 

de rua, migrante e/ou itinerante, crianças e adolescentes devidamente acompanhados por 

seus responsáveis legais, idosos, famílias carentes vitimas de calamidades públicas e 

outros. A Entidade conta com atendentes capacitados para fazer o primeiro atendimento, 

logo é encaminhado a um segundo atendimento social cujo intuito é resgatar dos usuários 

sua cidadania, autonomia, subjetividade, identidade, auto-estima e condição sócio-

econômica; oferecendo condições para que haja uma possível reinserção junto à família e 

à comunidade, buscando assim, atender as diretrizes da Proteção Especial de Alta 



                                                                                                           
Complexidade e das políticas direcionadas ao segmento em questão.  

Dentre todas as atividades que realiza diariamente, pode-se citar o 

Atendimento/Recepção, Atendimento Social,/Visita Domiciliar, Atendimento a Casos 

Especiais, Incentivo a Reinserção no Mercado de Trabalho, Apoio a Recuperação de 

dependência química em parceria com a rede e Atendimento Psicológico e o Grupo 

Psicossocial a todos os usuários do Serviço, que apresentam múltiplas demanda, como 

por exemplo: dependência química e uso abusivo de bebidas alcoólicas. 

 O grupo psicossocial recebeu a denominação de “GRUPO ABRINDO JANELAS”, 

realizados todas as sextas feiras, com temas previamente elaborado pelas Técnicas. 

 
a) público alvo: Pessoas adultas e famílias em situação de rua 

 

b) capacidade de atendimento: 60 pessoas diariamente 

 

c) recursos financeiro utilizado: Municipal R$286,000.00 

 
d) recursos humanos envolvidos da Entidade como um todo  

 

QUANTIDADE FUNÇÃO 
REGIME 

TRABALHISTA 
CARGA HORÁRIA 

01 Coordenador Voluntario 04 hr semanais 

01 Assistente Social CLT 30 hr semanais 

01  Estagiaria Social - 12 hr semanais 

01 Estagiaria Social - 04 hr semanias 

01 Psicóloga CLT 15 hr semanais 

01 Serviços gerais CLT 44 hr semanais 

01 Cozinheira CLT 44 hr semanais 

04 Atendente  CLT 44 hr semanais 



                                                                                                           
15 Artesãs  Voluntárias 4 hr semanais 

01 Atendente Voluntário 4 hr semanais 

28 Ajudantes da feira Voluntários 4 hr semanais  

16 Ajudantes de cozinha Voluntários 4 h semanais 

01 Motorista Voluntário 4 hr semanais 

08 

Bazar (venda e 

separação) Voluntárias         4 hr semanais 

 
e) abrangência territorial: Município de Mogi Guaçu 

 

f) Durante o exercício de 2017 o Albergue Noturno “Nair Simoni Panciera” realizou um 

total de 41.773 atividades, entre pernoites banhos e refeições. Sendo assim, seguem 

abaixo as metas atingidas com cada ação: 

Pessoas atendidas durante o ano: 1.599 

 

 

ATIVIDADES BASICAS TOTAL 

 

Pernoites 7.466  

Café da manhã 7.777 

Almoço  8.503 

Jantar 9.472 

Banho 8.555 

-TOTAL 41.773 

  

ATIVIDADES REALIZADAS 

Grupo “ Abrindo Janelas” Participações  337 

Atendimento Social Individual  
360 



                                                                                                           
Atendimento Psicológico (individual e grupo) 60 

Localização Contato e reintegração à família 12 

Visita domiciliar 37 

Confecção de Curriculum 66 

Encaminhamento para regularização de documentos 80 

Encaminhamento para tratamento de dependência química e atendimento 

Psiquiátrico – CAPS-AD CAPS II 

06 

Encaminhamento para CRAS 03 

Encaminhamento para CREAS 08 

Encaminhamentos Projeto Busca Ativa 863 

Encaminhamento para Comunidade caminho para paz 53 

Encaminhamento para Atendimento Médico - UBS – Especialidades  98                                      

Encaminhamento recebidos Conselho Tutelar 03 

Encaminhamento recebido Penitenciaria Feminina do município 30 

Encaminhamentos recebidos da guarda municipal 12 

Encaminhamentos recebidos Hospital Municipal/ PPA/ Santa casa 32 

Doação de Alimentos recebido de doação 16.504 

Doação de móveis e utensílios  1.125 

Doação de kit de higiene recebidos e doados  (Sabonete, Pasta de Dente, Escova 
de Dente, absorventes, aparelho de Barbear 

3.718 

Doação de bolsas e acessórios 650 

Doação de peças de roupas íntima masculina, feminino  1.658 

Doação de pares de calçados, feminino, masculino 12.998 

Doação de cobertores 335 

 

Mensalmente, realizamos o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas 

por meio de entrevistas individuais com os usuários, possibilitando que os mesmos 

participem ativamente das atividades ao expressarem opiniões e grau de aproveitamento 

destas em suas vidas. É solicitado para aqueles que desejarem o preenchimento de 



                                                                                                           
questionários estruturados, a fim de obtermos sugestões, e a avaliação da relevância do 

serviço ofertado se dará pela pesquisa de satisfação, pois a participação dos usuários é 

fundamental para o aprimoramento das ações. 

 
9- Serviços da parceria (elencar os serviços que recebem repasse) daqui prá frente 
se tiver mais de um serviço, fazer um para cada: 
Nome do serviço  
 

 PROJETO “VINHA ESPERANÇA” 

 

a- Entidade Executora  

Associação Espírita “Vinha de Jesus” 

Avenida Paulista, nº 400 

Jardim Centenário – Mogi Guaçu - SP 

CEP: 13845-227 

(19) 3861-0836 

 

b- Serviço 

Serviço de abordagem para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia 

e/ou sobrevivência. 

c- Funcionamento: Segunda a Sexta das 8h00 às 19h00 

d-  Local de realização 

Sede  

Avenida Paulista, nº 400 

Jardim Centenário – Mogi Guaçu - SP 

CEP: 13845-227 

(19) 3841 3016 

projetovinhaesperanca@gmail.com 

 

mailto:projetovinhaesperanca@gmail.com


                                                                                                           
e-  Abrangência Territorial 

O serviço é ofertado para as pessoas em situação de rua oriundas do Município de 

Mogi Guaçu, e pessoas em situação de rua procedentes dos Municípios da região e 

outras origens, enquanto permanecerem no Município. 

 

f-  Público Alvo 

Toda e qualquer pessoa em situação de rua que estiver dentro dos limites do 

Município de Mogi Guaçu. 

 

g -  Objetivos 

✓ Realizar abordagens e atendimentos descentralizados no Município de Mogi 

Guaçu; 

✓ Propor plano de intervenção individual e familiar, construindo o processo de 

saída das ruas; 

✓ Possibilitar condições de acesso à rede de serviços e benefícios 

socioassistenciais, para pessoas em situação de rua; oferecidos no Município 

de Mogi Guaçu; 

✓ Fornecer passagens para retornarem ao convívio familiar ou iniciar atividades 

profissionais em emprego fixo. 

 

h-  Especificações das ações realizadas 

 

Locomoção/Visita Domiciliar  

Esta ação visa proporcionar aos usuários do projeto uma melhor otimização no que 

diz respeito a transporte. No caso de tratamento de saúde, podem fazer uso do 

transporte, os usuários para irem à consulta no Hospital Municipal (HMTR). Para 

providenciarem segunda via de documentação (Poupa Tempo), verificar as vagas 

oferecidas para ingresso no mercado de trabalho (PAT) e embarque no Terminal 



                                                                                                           
Rodoviário. Sempre com acompanhamento de um monitor social. 

O projeto conta com um veículo marca Chevrolet modelo Onix, utilizado para o 

transporte de usuários e equipe técnica.  

Se necessário também se faz visitas domiciliares, para restabelecimento do vínculo 

familiar. 

 

 Viabilização de Passagens Rodoviárias 

As passagens foram compradas por recursos próprios do projeto. Os destinos 

destas passagens são para as seguintes cidades: Aguaí, Casa Branca, Itapira, Poços de 

Caldas, Campinas, São João da Boa Vista, São Paulo, Araras, Limeira, Mococa, São Jose 

do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal.  

Aponta-se que no caso de famílias com crianças e de pessoas idosas e debilitadas, 

busca-se realizar contato com a rede local do outro Município ou Estado, articulando sua 

recepção. Há que se ressaltar que o fornecimento de passagens a cada usuário que 

necessitar somente pode ser realizado com prazo de 12 (doze) meses da última retirada 

e/ou mediante reavaliação do caso. Ressaltando que passagens fornecidas a menores de 

18 anos somente foram fornecidas se estiverem acompanhados com responsável legal 

devidamente documentados, ou mediante autorização do Conselho Tutelar. 

 Atendimento a Casos Especiais 

Foram considerados casos especiais aqueles encaminhados por outros órgãos que 

solicitem os serviços oferecidos pelo projeto como acolhimento temporário. Neste caso 

geralmente são famílias vítimas de calamidades, mulheres com crianças e ou 

adolescentes vítimas de maus tratos que necessitam de abrigo provisório por curto 

período que é encaminhado pelo Conselho Tutelar e DDM, pessoas em situação de rua, 

que se encontra em tratamento médico, pessoas que estejam aguardando vaga em casas 

de recuperação ou vagas para internação em hospitais Psiquiátricos, pacientes do CAPS 

II e CAPS AD que não tem vínculo familiar e se encontram em situação de rua. 

 



                                                                                                           
 Incentivo a Reinserção no Mercado de Trabalho 

O incentivo à Reinserção ao mercado de trabalho acontece por meio do 

fornecimento de informações e orientação quanto à inserção profissional. Sendo assim, 

semanalmente, são afixadas em local de fácil visualização dos usuários as oportunidades 

de trabalho no município de Mogi Guaçu e região que forem divulgadas nos classificados 

do jornal local, também através de pessoas que vem ao albergue em busca de mão-de-

obra para trabalho em lavoura e construção civil. Também são realizados 

encaminhamentos para o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e para cursos 

profissionalizantes em diversas áreas onde os usuários contam com abrigo temporário no 

Albergue Noturno “Nair Panciera” incluindo pernoites, refeições, roupas e material de 

higiene pessoal. O Albergue oferece também lavanderia para que os usuários possam 

lavar suas roupas. 

 

 Apoio na Recuperação da dependência química 

O projeto mantém parceria com o CAPS-AD e CAPS II, para acolhimento de 

pessoas em situação de rua com vínculos familiares rompidos e que fazem tratamento 

para recuperação da dependência química ou outras comorbidades. Assim, Albergue 

Noturno “Nair Panciera” fornece grupos de apoio, pernoite, refeições, roupas, material de 

higiene pessoal e transporte durante o período de tratamento. Aponta-se que o albergue 

também mantém parceria com outras instituições de tratamento em Mogi Guaçu e região.    

Além disso, o serviço de psicologia do projeto faz acompanhamento nesses casos. 

 

  i- Resultados Propostos para o ano 

✓ Acompanhamento das pessoas em situação de rua, oferecendo serviços e 

benefícios da rede socioassistencial, objetivando o processo de saída das ruas; 

✓ Atualização de documentos pessoais, como certidões de nascimento ou 

casamento, RG, CPF entre outros, das pessoas em situação de rua a fim de 

reaver a integridade pessoal e o resgate da cidadania;  



                                                                                                           
✓ Reinserção das pessoas em situação de rua no âmbito familiar e social. 

j- Resultados Alcançados no ano 

Estamos cumprindo nossa proposta de rever a integridade pessoal e o resgate à 

cidadania às pessoas em situação de rua. 

 l-  Metas Propostas para o ano 
 

Temos como meta realizar atendimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) 

ações/mês, em situação de rua, gerando uma média de 22 (vinte e duas) ações por dia. 

m-  Metas Alcançadas no ano 

✓ Foram abordadas 1.217 (mil duzentos e dezessete) pessoas. 

✓ Sendo gerados 1.210 (mil duzentos e dez) novos cadastros, conforme anexo I.  

✓ Foram gerados 5.448 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito) ações/ano. 

✓ Com 450 (quatrocentos e cinquenta) ações/mês. 

✓ Em 253 (duzentos e cinquenta e três) dias trabalhados. 
 

 Profissionais que atuam no projeto 

 

Quantidade Função Regime Trabalhista Carga Horária 

1 Coordenador CLT 44 h/semanais 

1 Assistente social CLT 30 h/semanais 

1 Psicólogo CLT 30 h/semanais 

3 Monitores sociais CLT 44 h/semanais 

1 Administrativo CLT 44 h/semanais 

1 Motorista CLT 44 h/semanais 

 

 



                                                                                                           
Atividades Realizadas 

 

Atividade Profissional 

Responsável 

Encaminhamento 

para 

Quantidade 

Abordagens Caroline, Edilson e 

monitores sociais: 

Eugênio, Luis e Renato. 

 
3281 

 

Atendimento Social Caroline 
 

1075 
Atendimento Psicológico Edilson 

 
580 

Atendimento Psicossocial Caroline e Edilson 
 

00 

Atendimento Familiar Caroline e Edilson  80 

Visita domiciliar Caroline 
 

15 
Encaminhamento a rede Caroline 

Edilson 

e/ou monitores sociais 

23 Poupa Tempo 

59 Pronto Socorro  

04 Cartório Civil 

03 Cartório Eleitoral 

05 Banco 

01 Receita Federal 

06 Promoção Social 

04 INSS 

01 Posto de Saúde 

01 CRAS Norte 

08 CREAS 

01 CREAS Mogi 

Mirim 

01 Casa de Acolhida 

Mogi Mirim 

01 Instituto Lucy 

Montoro 

01 COIFE Odonto 

01 Comunidade de 

Restauração Oreb 

01 CAPS 

03 Santa Casa de 

Mogi Guaçu 

01 Delegacia da 

Mulher 

05 PAT 

02 Vigilância 

Epidemiológica 

133 
 



                                                                                                           
01 Terminal 

Rodoviário 

Acompanhamento 

internação/alta 

 
02 Instituto Américo 

Bairral 

09 Instituto Bezerra 

de Menezes 

01 EN-GEDI  

12 

Acolhimento Monitor Social Caminho para Paz 32 

Triagem para acolhimento Monitores Sociais Caminho para Paz 08 

Fornecimento de 

Passagem 

Caroline e Edilson 70 São Paulo 

70 Campinas 

37 São João da Boa 

Vista 

39 Poços de Caldas 

04 Espírito Santo do 

Pinhal  

05 Itapira 

225 

   Monitoramento e Avaliação 

 Realizado capacitação pelos técnicos com os monitores sociais e reuniões diárias.  

Os profissionais do projeto “Vinha Esperança” e do Albergue Noturno “Nair Panciera” 

estão em constante contato para trocas de informações. 

Ainda foram realizadas reuniões com os técnicos da Secretaria da Promoção Social e do 

CREAS e outra com Secretaria de Segurança e Promoção Social para apresentação do 

projeto, além de reuniões internas para esclarecimento de dúvidas nesse início do projeto. 

 

 Outras considerações 

Alcançando no período durante as abordagens a formação de vínculos com as 

pessoas em situação de rua criando uma confiança, identificando os lugares de maior 

aglomeração dessas pessoas, conseguindo encaminhamento a rede, internação e volta à 

cidade de origem. 

Vinculando o comércio e a população em geral, através de conversa informal, para a 

importância em diminuir a situação de rua. 

 



                                                                                                           
Considerações Finais  

 

A população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional 

heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares rompidos ou 

interrompidos, sem moradia convencional ou regular, tendo a rua como espaço de 

sobrevivência. 

O Município de Mogi Guaçu possui hoje Pessoas e Famílias em situação de rua, 

que se encontram espalhadas em praças, construções inacabadas, pontes e outros 

logradouros públicos. Destas pessoas em situação de rua, em parte tem família no 

Município e estão na rua devido a problemas com álcool e drogas (SPA), ou mesmo por 

opção, e outra parte são de pessoas que estão em trânsito percorrendo de uma cidade a 

outra “Os chamados trecheiros”. 

A preparação para a auto sustentação, de forma prática se efetiva inicialmente 

quando viabilizamos e orientamos na retirada de documentos pessoais, 

encaminhamentos ao mercado de trabalho, na elaboração de currículos e em alguns 

casos encaminhamos a programas sociais, através da rede sócio assistencial do 

Município. 

A questão do pertencimento, tendo em vista que muitos de nossos atendidos por 

estarem em situação de rua por muito tempo perdem este sentido, e através de nossos 

atendimentos individualizados e a participação dos grupos de apoio, tentamos resgatar 

vínculos comunitários e familiares rompidos, e a marginalização existente a este público 

se torna um dificultador ao acesso às políticas públicas que são de direitos adquiridos por 

leis, sendo assim quando possível inserimos aos serviços de nosso Município, tendo por 

objetivo resgatar um possível convívio familiar e comunitário. 

No mês de Julho houve a implantação da Central de Regulação de Ofertas de 

Serviço de Saúde (CROSS), dificultando a internação pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) das pessoas em situação de rua  sendo encaminhados para atendimento CAPS II 

ou AD. 



                                                                                                           
Finalmente, destacamos que por estarmos trabalhando no mesmo espaço físico, 

Albergue Noturno “Nair Panciera” e Projeto “Vinha Esperança”, trouxeram muitas 

vantagens e facilidades nas providências e tomadas de decisões nas soluções das ações. 

 

 

 

Mogi Guaçu, SP, 30 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
José Roberto Panciera                                          Ana Paula de A. Grizante  
Diretor Presidente                                                  Assistente Social 
                                                                               CRESS. 47.993 




