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1)-IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

Nome: Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’ Oeste 

Data de Constituição: 02/04/2011 

CNPJ: 13.566.119/0001-78                                 Data da Inscrição CNPJ: 11/04/2011 

Endereço: Rua Dona Margarida, nº: 1628 

Bairro:  Linópolis                              CEP: 13.450-005 

Cidade: Santa Bárbara d’ Oeste -  UF: SP 

Telefone: (19) 3628-9310              FAX:      SITE: www.amaisbo.org.br   

E-mail: contato@amaisbo.org.br 

 

1.2)- Representante Legal  

Flávia dos santos Rodrigues 

 

1.3)- Equipe Técnica 

Bianca Caroline Cassale 

Função: Psicóloga  

 

Bruna Laporta Sete 
Função: Terapeuta Ocupacional 
 
 
Cléia Adelaide dos Santos 
Função: Assistente Social  
 
Edilaine Bregadioli Gomes Batista  
Função: Pedagoga  

 

1.4)- Coordenadora  

Cléia Adelaide dos Santos 
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2) - HISTÓRICO: 

A AMAI nasce da história do Vitor e da empatia de mais 10 pessoas que se comoveram 

com esta história, através da convivência permanente com a angústia de sua mãe em tentar 

obter o diagnóstico precoce para seu filho e depois de diagnosticado, com sua luta para arcar 

com o custo do tratamento especializado necessário para a manutenção de seu filho em escola 

regular com educação inclusiva. 

Inicia-se uma trajetória de luta e conquista através de uma Ação Civil Pública protocolada 

na Secretaria da Saúde do estado de São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, que 

obteve sentença favorável aos portadores de autismo para receberem ajuda do Estado em seu 

tratamento multidisciplinar especializado, não estigmatizado. Vitor, representado por sua mãe, 

consegue a concessão para o pagamento de todas as despesas. 

Este grupo passa a promover e divulgar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) para 

defender os direitos de inclusão social e educacional, bem como do diagnóstico precoce. A partir 

daí observa-se uma nova preocupação: a necessidade de um espaço próprio para a construção 

de uma sede de acolhida a todas as crianças e ou adolescentes autistas do município de Santa 

Bárbara d´Oeste.  

O grupo, sem medir esforços, articula-se junto à sociedade civil, o Poder Público e 

Entidades Sociais. Engajados, as atividades iniciam-se em local provisório.  

Somente na data de 02 de abril de 2013, através de um ato de solidariedade do cidadão 

Roberto Romi, a AMAI conquistou a sede própria implementando melhor qualidade aos 

atendimentos das crianças e adolescentes autistas e suas famílias.     

 

 

2.1) - FINALIDADE ESTATUTÁRIA:  

 

A Associação trata-se de entidade sem fins lucrativos e ou econômicos, constituída por 

prazo indeterminado, de caráter filantrópico, assistencial, sem cunho político ou partidário, com a 

finalidade de desenvolver trabalho social (independente de origem, raça, cor, sexo e credo 

político ou religioso), promovendo e protegendo a pessoa humana, prestando assistência por 

meio do atendimento especializado, planejado, permanente e continuado, aos beneficiários 

definidos como pessoas com necessidades especiais, identificadas dentro da Síndrome do  
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Autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), priorizando a criança e o adolescente de 

zero a dezessete anos, onze meses e vinte e nove dias de idade e suas famílias, através de 

projetos, programas, ações e benefícios, organizados em consonância com a Política Nacional 

de Assistência Social, Serviço Socioassistencial de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, promovendo a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de algum tipo 

de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária visando autonomia, inclusão 

social, melhoria da qualidade de vida e o seu bem estar. 

 

 

2.2) - JUSTIFICATIVA: 

 

Priorizar atendimento à criança e o adolescente de zero a dezessete anos, onze meses e 

vinte e nove dias de idade e suas famílias, através de projetos, programas, ações e benefícios, 

organizados em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, Serviço 

Socioassistencial de Proteção Social Especial de Média Complexidade, promovendo a 

habilitação e a reabilitação das pessoas com Síndrome do Autismo ou Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA).  

 

 

2.3) - TIPIFICAÇÃO NACIONAL DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS:  

 

Proteção Social de Média Complexidade: 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento das crianças e ou adolescentes e suas 

famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 

direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante 

do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal 

e social.  

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, 

crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções 

prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e 

com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Quando necessário, deve garantir 

atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da família e seus membros  
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em serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a 

qualificar a intervenção e restaurar o direito. 

Usuários: Famílias e crianças e ou adolescentes Autistas que vivenciam violações de 

direitos por ocorrência de discriminações a situações que provocam danos e agravos a sua 

condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e tratamento especializado. 

 

2.4)- Experiência Previa  

A Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’ Oeste -SP – 

AMAI-SBO, fundada em 02 de abril de 2011 é uma instituição assistencial de caráter filantrópico, 

sem fins lucrativos, composta por uma equipe multidisciplinar. 

Tem como proposta principal prestar assistência por meio de tratamento multidisciplinar 

especializado, planejado, permanente e continuado a Crianças e Adolescentes diagnosticadas 

com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como defender os direitos de inclusão 

social e educacional. 

 

2.5)- Relevância Pública e Social  

Conforme Estatuto Social Parágrafo Único: “ A AMAI-SBO é uma entidade que oferece serviços 

gratuitos, permanente e planejada, com a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 

Promovendo a Defesa e Garantia de Direitos do Autista estabelecidos através de lei, resoluções 

e outras formas de ação, pleiteando os interesses dos beneficiários junto aos órgãos públicos ou 

particulares, mediante anuência dos pais, tutores, curadores, ou pessoa que detenha a guarda 

da criança ou adolescente, especialmente para representar os interesses da criança e de seus 

pais, junto as Secretarias Estaduais ou Municipais da Educação e da Saúde, com fins de 

obtenção dos direitos obtidos através da Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público 

contra o Estado de São Paulo, visando garantir a inclusão do Autista matriculado em escola 

regular e obtenção de concomitante tratamento multidisciplinar especializado. 

2.6)- Capacidade Técnica Operacional  

Identificação:  Número: 
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Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 020-  DESDE 2012 

Utilidade Pública Municipal  3502/2013 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros  

Cadastro Pró-Social SEADS 8024/2015 

Registro Conselho Municipal da Criança e Adolescente 77 

Registro CRCE 0833/2014 
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3). Relatório das Atividades Desenvolvidas em 2020 

A Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’ Oeste, 
prestar assistência por meio de tratamento multidisciplinar especializado, planejado, permanente 
e continuado a Crianças e Adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) com atendimento multidisciplinar, conforme Plano de Trabalho a equipe e composta por 
Assistente Social, Pedagoga, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudióloga. 

Iniciamos os atendimentos em janeiro de 2020 com qualificação profissional, promovendo 
um Workshop com a Psicóloga da equipe sobre método de avaliação e plano individual de 
atendimento. 

Realizando atendimento multidisciplinar individualizado, sendo realizado duas vezes por 
semana com Pedagoga, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga especializada em 
ABA e Assistente Social. 

Para divulgação sobre o autismo a AMAI-SBO distribui em parceria com a Revista 
Autismo exemplares gratuitos da revista trimestralmente, participa de entrevistas e promove 
eventos. 

No mês de março de 2020 por conta da COVID-19 os atendimentos presenciais foram 
suspensos, devido ao isolamento social. Nesse primeiro momento iniciamos atendimentos 
online, passando as atividades por whatsapp, enviando vídeos e material para que a família 
pudesse auxiliar em casa. 

Porém crianças e adolescentes com TEA tem muita dificuldade com mudanças bruscas, 
sendo um processo de sofrimento e desgastes para eles e seus familiares. Diante disso e das 
perdas sofridas por faltas das terapias retornamos os atendimentos presenciais. 

Realizamos orientações individual com cada família atendida na Associação, passando os 
protocolos sanitários exigidos para que pudéssemos retornar, ressaltando que o nosso 
atendimento era individualizado. 

Reduzimos dez minutos de atendimento para evitar aglomeração de pais na recepção e 
podermos higienizar as salas para trocas de atendimentos. 

Solicitamos parceria da família para embutir o uso da máscara no cotidiano das crianças e 
dos adolescentes, mesmo com a lei que isentava o uso pra autistas, reforçando que isso era 
para proteção deles, e o retorno foi bem positivo. 

Ressaltamos que o uso de máscaras era obrigatório para pais que ficavam na sala de 
espera. 

Deixamos também a opção de atendimento online, pois tem algumas famílias que 
estavam inseguras por conta de depender de transporte público para chegar na AMAI. 

 

O contato com a rede de apoio como CRAS, escolas e suporte familiar foi realizado por 
telefone. 

Cancelamos também o Piquenique Azul que realizamos anualmente, no lugar realizamos 
entrevista no jornal Liberal, e para angariar fundos para manutenção do projeto realizamos uma 
feijoada para a retirada em sistema de drive thru. 
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Finalizamos o ano com atendimento semanal a 24 crianças e adolescentes com TEA do 
município. 

   

Atendimentos Ofertados:    

Atendimentos Psicológico:  44 

Atendimentos Pedagógico: 44 

Atendimentos Terapeuta Ocupacional: 44 

Atendimentos Fonoaudióloga: 44 

Avaliação: 0 8  

Reunião de Devolutiva: 16 

Orientações / encaminhamentos: 44   
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3.1. Indicadores de Avaliação e Monitoramento: se constar no Plano de Trabalho 

(resultados alcançados, conforme definido no Plano de Trabalho): 

 

 

Metas: Resultados: Meio de verificação  

Acesso aos direitos 
socioassistenciais; 

As crianças e adolescentes 
atendidos obteve acesso ao serviços 
de atendimento na rede como: 
terapias e vida escolar. 
 

Através de lista de presença e 
devolutiva de familiares 

Redução e prevenção 
das situações de 
isolamento social e de 
abrigamento 
institucional; 

Com acesso garantido aos 
atendimentos, consequentemente 
reduziu a situação de isolamento e 
abrigamento institucional. 

Verificamos através de 
participação em atendimentos, 
conversa com familiares 

Diminuição da 
sobrecarga dos 
cuidadores advinda da 
prestação continuada 
de cuidados a pessoas 
com deficiência; 

Com suporte e orientação Social as 
famílias, na hora de atendimento das 
crianças/ adolescentes com TEA, 
diminuiu a sobrecarga dos 
cuidadores (familiares)  
 

Em conversa e orientações 
com familiares em horário de 
atendimento 

Fortalecimento da 
convivência familiar e 
comunitária; 

Garantindo fortalecimento de 
vínculos familiar e comunitário 
inserindo a criança/adolescente na 
rotina familiar  
 

Esse ano não realizamos 
eventos e festas por conta do 
isolamento social COVI-19 

Melhoria da qualidade 
de vida familiar; 

Para melhorar a qualidade na vida 
familiar, oferecemos suporte as 
famílias, com dois Psicólogos para 
atendimento individual aos pais, 
mais percebemos a dificuldade da 
participação por conta de não ter 
com quem deixar os filhos. Estamos 
analisando outras estratégias.  
 

Nesta modalidade percebemos 
dificuldade, devido não ter 
quem fique com a criança 
durante atendimento com a 
família. 

Redução dos agravos 
decorrentes de 
situações violadoras de 
direitos; 

Reduzindo gradativamente os 
comportamentos inadequados como 
estereotipias através de terapias.  

Verificamos no horário de 
atendimento e em reuniões 
com a família 

Proteção Social e 
cuidados individuais e 

familiares voltados; 

 

Garantindo a proteção social e 
ampliando o cuidado individual com  
 
orientação as famílias  

Através de atendimentos social 
semanal as famílias 
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3.2. Reuniões mensais da equipe e com a Rede de atendimento: 

Nesse ano de 2020 as reuniões foram online. 

 

3.3. Participação da equipe em cursos, eventos externos e outros: 

E toda sexta feira temos reunião para planejamento e discussão de casos. Na última sexta do 
mês capacitação profissional. 
 
 
3.4. – DA ALIMENTAÇÃO –  
 
Devido restrição alimentar apresentada em crianças e adolescentes com TEA, a família traz 
lanche da criança no atendimento. 
 
 
4. DEMANDA NÃO ATENDIDA: 

 

4.1. Número de pessoas não atendidas:  

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020 Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 

0 0 0 0 0 0 

Julho/2020 Agosto/2020 Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 

0 0 0 0 0 0 

 

4.2. Orientação / encaminhamento dado a estas pessoas 

5. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: 

 

5.1. Quadro de funcionários: (função, quantidade, regime de contratação, carga horária): 

Profissional Quantidade Regime de 
Contratação 

Carga horária 
semanal 

Recursos 

Assistente Social  01 CLT 20 Contra partida AMAI 

Pedagoga 01 CLT 20 Termo de 
colaboração/ AMAI 
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Psicóloga  01 CLT 20 
Termo de 

colaboração/ AMAI 

Terapeuta 
Ocupacional 

01 CLT  20 
Termo de 

colaboração/AMAI 

Fonoaudióloga  01 Prestadora 
de Serviço 

20 Contra partida AMAI 

 

5.2. Quadro de voluntários: (função, quantidade, carga horária).  

Toda diretoria atende de forma voluntária 

 

6. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU SERVIÇO: 

 Próprio 

 Municipal  

Conforme plano de Trabalho, toda manutenção, a Fonoaudióloga, Assistente Social, encargos 

sociais, decimo terceiro, férias é custeada pela Associação. 

 

7. INFRAESTRUTURA:  

Descrição e quantificação 
dos ambientes disponíveis  

Equipamento /Móveis disponíveis para o desenvolvimento do 
serviço  

Recepção  Sofá, armário gaveta, mesa, computador, impressora, 
bebedouro elétrico, balcão. 

Sala (Assistente Social) Mesa, cadeira, 2 armários, computador, impressora, arquivo 
de gaveta, mesa computador. 

Sala (Psicóloga)  Mesa, cadeiras, armário, brinquedos e jogos pedagógicos e 
ipod.  

Sala (T.O) Mesa, cadeiras, armário, brinquedos e jogos pedagógicos, 
mesa digital e ipod.  

Sala (Pedagoga) Mesa, cadeiras, armário, brinquedos e jogos pedagógicos e 
ipod. 

Cozinha Geladeira, fogão, mesa, cadeiras armário e utensílios de 
cozinha. 

Banheiro  1 
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Área  1 interna, e quintal nos fundos 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’ Oeste -SP – 
AMAI-SBO, fundada em 02 de abril de 2011 é uma instituição assistencial de caráter filantrópico, 
sem fins lucrativos, composta por uma equipe multidisciplinar. 

Tem como proposta principal prestar assistência por meio de tratamento multidisciplinar 
especializado, planejado, permanente e continuado a Crianças e Adolescentes diagnosticadas 
com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como defender os direitos de inclusão 
social e educacional. 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) se caracteriza por comprometimentos e 
deficiências sociais, comportamentos repetitivos e de interesse restrito, fixo e intenso (CID 10).  

AMAI defende o diagnóstico precoce de autismo, pois faz uma grande diferença na 
evolução do tratamento e nas probabilidades de o paciente conquistar autonomia e, 
principalmente, preparar e estruturar sua família para um longo e constante desafio. 
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Fotos de Atividades Realizadas em Casa  
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Fotos de Atendimentos na AMAI-SBO  

     

 

     

 

 

 

 

http://www.amaisbo.org.br/
mailto:contato@amaisbo.org.br


  
         AMAI-SBO - ASSOCIAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS 
        AUTISTAS  INCLUÍDOS EM  SANTA BÁRBARA D’OESTE 

Fundação 02/04/2011 
      CNPJ. 13.566.119/0001-78 –   INSC MUNICIPAL: 31767/ ESTADUAL: ISENTO       

 
Rua Dona Margarida, 1628 – Vila Linopolis – Santa Barbara d’ Oeste – SP 

Tel.: 19 – 3628 9310 
http://www.amaisbo.org.br/        -        e-mail.: contato@amaisbo.org.br 

 

Lista de Atendidos em 2020 

Quant. Nomes 

01 Ana Coroline de Paula 

02 Barbara de Melo 

03 Bernardo Gabriel da Silva  

04 Cauã Arcolini 

05 Eduardo Santos Almeida 

06 Enzo Akio Kikuchi 

07 Enzo Gabriel Peres de Souza 

08 Enzo Ian Batista de Oliveira 

09 Eric Gabriel Macedo C. Batista 

10 Geovane Milaré 

11 Guilherme Henrique C. Taver 

12 Hernanes Henrique de Arruda 

13 João Gabriel de Lima Ferreira 

14 Luís Miguel Boulhaça Gaiola 

15 Matheus Alvarez Dias da Silva 

16 Nicolas Taylor de Oliveira  

17 Paulo Isidoro Chaves 

18 Pedro Gimenes da S. Rossi 

19 Pyetro Heinrik Marcelo dos Santos 

20 Raul Benjamin Godoy Oliveira 

21 Ruan G.R do Nascimento 

22 Victor Agizzio Molina 

23 Vinycius Layonel F. Alves 

24 Victor dos Santos Rodrigues 
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