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MISSÃO DO CIAM 
 
Prestar assistência à pessoa com deficiência intelectual e seus familiares, buscando 
desenvolver sua confiança, autonomia e inserção social. 
 
 
 

PRINCIPAIS OBJETIVOS TÉCNICOS: 
1) A assistência à pessoa com deficiência Intelectual e sua família 
2) A promoção da inserção social e profissional de seus assistidos 
3) Buscar reconhecimento técnico no desenvolvimento da pessoa com deficiência 

 
 
 

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS 
 

Associação sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica. 

Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.683.272/0001-28 

Inscrição Estadual: 116.133.265.110 

Conselho Municipal de Assistência Social COMAS - Inscrição nº 21 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA - nº 1947/16 

ITCMD – Decreto 46.655/02 

Utilidade Pública Municipal – Decreto 8.330 - 31/07/1961 

Utilidade Pública Estadual - Lei 6.463 - 31/07/1961 
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GESTÃO 2020-2022 
 
 

CONSELHO 
 
Presidente: JACOB JACQUES GELMAN 
Vice-Presidente: MURIEL MATALON   
Secretário: LUIZ ALBERTO MAKTAS MEICHES  
 
Conselho Fiscal: EDUARDO LAFER, MIGUEL ETHEL SOBRINHO e WALDEMAR GURMAN  
Suplente Conselho Fiscal: FABIO FAIWICHOW 
 
Conselho Deliberativo: ANA KLEINMAN FIX, ANTONIO FLORIANO PEREIRA PESARO, 
ARTHUR WOLKOVIER, BARRY MICHAEL WOLFE, BRUNO LASKOWSKY, CARMEN ROSA 
RAMON SCHIVARTCHE, CLAUDIO ROBERTO HIRSCHHEIMER, CLAUDIO ARNALDO LEN, 
DANIEL LEON BIALSKI, GABRIELA GAMBARINI PARCZEW, JULIE DEL VECCHIO LAMAC, 
MARCIO RAIGORODSKY, MARCOS ALBERTO LEDERMAN, MICHEL FRELLER, MILTON 
CLERMANN, RENATO LAINER SCHWARTZ, THOMAS FRANK TICHAUER, VALENTIM 
GENTIL FILHO 
 
 

DIRETORIA 

 

Presidente Honorária: ANNA ABULEAC SCHVARTZMAN  

Presidente: MARCELO A. MURIEL 

Vice-Presidente: DJABRA HARARI 

Vice-Presidente: ANA LUCIA TUPINAMBÁ BERTELLI 

Diretor Secretário: TAUBE GOLDENBERG 

Diretor Tesoureiro: SUZANA MESTER ROSENBLATT 

Diretor Administrativo: GISELLE KHALILI BOUKAI LEVY 

Diretor Jurídico: ANDRÉ MUSZKAT 

Diretor de Comunicação e Marketing: MARCELO DAVID PAWEL 

Diretor de Patrimônio: HENRY NOSSIG 

Relações Públicas: EVELYN ELMAN 
 
Comitê Técnico:  - VIVIAN RENNE GERBER LEDERMAN  
                               - CARINA ERETZKY MURIEL  
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RELATÓRIO TÉCNICO - UNIDADE JAGUARÉ 
 

A Unidade Jaguaré do CIAM é um equipamento de assistência social destinada a bebês, 
crianças e adolescentes com deficiência intelectual e suas famílias. Através de seus 
serviços semanais, quinzenais e/ou mensais, busca apoiar, desenvolver competências e 
estimular a maior autonomia e independência das pessoas com deficiência intelectual. 
Modificado a partir de 2016, tem como público alvo bebês, crianças e adolescentes (até 
18 anos), bem como seus familiares.  
Foram implantadas as modificações na unidade Jaguaré, de maneira a adequar a 
Unidade com a tipificação da Assistência Social. Assim, obtivemos as certificações 
fundamentais que se encontravam suspensas: COMAS e de Utilidade Pública.  
 
A Unidade Jaguaré continuou a oferecer os seguintes serviços: 

 
1) Serviço Social   
 
Faz o planejamento e a execução de políticas públicas e de programas sociais voltados 
para o bem-estar da família e a integração do indivíduo na sociedade. Trabalha com 
questões como exclusão social, acompanhando, analisando e propondo ações para 
melhorar as condições da família. Realiza o atendimento a todas as famílias da Unidade 
Jaguaré, iniciando com a avaliação socioeconômica. Também realiza controle de 
frequência para a garantia da efetivação na convivência e fortalecimento de vínculos; 
encaminhamento para rede pública para obtenção e orientação das seguintes 
solicitações: RG, CPF, Bilhete Único Especial, Benefício de Prestação Continuada, Tutela, 
Curatela, Atende e demais direitos que a pessoa com deficiência possa vir a ter. Realiza 
referência e contra referência, buscando parcerias, realização de reuniões com famílias 
e visitas domiciliares.  
 
2) Serviço de Assistência Multifamiliar de Bebês prematuros e/ou crianças com 
deficiência intelectual (0 – 3 anos de idade):  
 
Junção dos antigos programas de Estimulação Essencial para bebês. Trata-se da 
realização de intervenções de estimulação precoce em bebês prematuros e/ou crianças 
de 0 a 3 anos e 11 meses com deficiência intelectual ou em risco, oferecendo 
acompanhamento e suporte à família com foco na transferência de tecnologia. É 
realizada individualmente ou em grupo com foco nas relações posturais, organização e 
maturidade biológica; além da orientação familiar. Foi ampliado o território de 
referência, com novas parcerias com Hospitais, UBS e Centros de atendimento familiar. 
Palestras de capacitação são oferecidas aos familiares, além de acompanhamento pelo 
serviço social e psicologia.  
Projeto financiado pelo FUMCAD até 30/06/2019. 
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 3) Serviço de Seguimento/ Follow-up (1 a 4 anos de idade):  

Crianças de 1 a 4 anos prematuras ou com diagnóstico de diversas síndromes. 
Reavaliações periódicas mensais, bimestrais ou semestrais, de acordo com a demanda 
necessária. Visa a orientação e capacitação familiar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Serviço de Apoio Multiprofissional na Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 
de 4 a 6 anos: 
 
Nesse trabalho utilizamos técnicos de referência com especialização em fonoaudiologia 
e terapia ocupacional com trabalhos em grupo com a participação da famílias e/ou 
cuidador responsável, sendo que nesse processo são transferidos os conhecimentos e 
técnicas para as crianças e famílias. O objetivo é a que as mesmas possam utiliza-las em 
seus recortes sociais, e principalmente na escola. A própria vivência de atividades em 
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grupo busca ampliar o repertório, fortificar o protagonismo e dessa maneira contribuir 
para a efetiva inclusão na sociedade. Também neste serviço a família tem 
acompanhamento do Serviço Social e Psicologia. 
Projeto financiado pelo FUMCAD:  Início em 01/09/19 e encerramento em 31/08/20. 

                                              

                     

                                    

 

 

 

 

 

 

5) Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II – 7 a 14 anos:  

O núcleo de apoio ao processo de inclusão social para pessoas com deficiência tem por 
finalidade a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão 
social, a equiparação de oportunidades e a participação das pessoas com deficiência, a 
partir de suas necessidades individuais e sociais. As crianças e adolescentes podem 
participar das diversas oficinas oferecidas como capoeira, habilidades motoras, artes e 
psicopedagogia, sempre no contraturno escolar e em grupos. São oferecidos lanche e 
almoço, além de atividades aos familiares. 
Projeto financiado pelo FUMCAD encerrado em 30/06/19. 
Iniciado CONDECA: 22/08/19 se encerra em 22/07/2020 
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6) Setor de Psicologia e voluntariado de Escuta Psicanalítica; 

O Serviço Psicológico nasceu em abril de 2016 mediante demandas dos técnicos que 
foram trazendo as queixas emocionais das famílias atendidas com solicitação de 
encaminhamento psicológico. 
Esse serviço foi se organizando com atendimentos aos adultos, geralmente mães das 
crianças com deficiência intelectual, com a queixa de como lidar com o filho. Com o 
tempo verificou-se a necessidade de atender os adultos com suas questões emocionais 
e atender as demandas dos irmãos das crianças com deficiência. 
Em agosto de 2018 o serviço psicológico foi ampliado com a chegada da voluntária 
Carina que implantou a Escuta Psicanalítica, atendendo as mães com suas demandas 
internas, tivemos o crescimento de mais uma psicanalista voluntária para os 
atendimentos. 
Atualmente os adultos e as crianças estão sendo acolhidas por esse serviço em suas 
questões internas. 
Recebemos em junho doações de brinquedos para montar a sala de ludoterapia. 
 

7) Jovem CIAM 
 
Iniciamos a elaboração do projeto piloto Jovem Ciam em 2019, com a proposta de que 
esses 5 jovens se tornem independentes e autônomos, sendo protagonistas da própria 
história como cidadãos incluídos na sociedade. 
Com a ampliação da linha de atendimento da Instituição dentro das Políticas Públicas 
oferecidas, em 2020 tivemos o crescimento do público para 11 adolescentes. 
O projeto visa promover a autonomia, independência e possível inclusão no mercado de 
trabalho de jovens com deficiência intelectual, acima de 14 anos em vulnerabilidade 
socioeconômica, para que, junto com suas famílias, sejam cidadãos incluídos na 
sociedade com um projeto pessoal de vida. Tanto a família quanto o jovem participam 
do projeto. A família engaja-se em reuniões com Serviço social e Psicologia para 
capacitar-se, apoiar e auxiliar na autonomia do jovem. O jovem participa de oficinas três 
vezes por semana (manhã ou tarde), por 4 horas (inclui lanche e almoço).  As oficinas 
possuem viés prático, para desenvolvimento de habilidades necessárias para inclusão 
social e no mercado de trabalho: Atividade de Vida Diária e Prática, Matemática no 
Cotidiano, Culinária Prática e Maturidade nas Relações Sociais. Como estratégias são 
utilizados: Dramatização, discussão em grupo, trabalhos em duplas e individuais, 
passeios, jogos de mesa e recursos tecnológicos e o programa de enriquecimento 
instrumental. 
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8) Oficina de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo  

Desenvolvimento de cadeirinhas personalizadas (sob medida) de posicionamento de 
baixo custo. Possui parceria com Klabin (fornecimento de papelão) Projeto financiado 
pelo CONDECA Iniciou em 26/08/19 e encerra em 26/07/20.  Foram confeccionados e 
entregues 189 dispositivos. 
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9) Projeto Piloto/Parceiro  
 
Iniciamos parceria com a Faculdade FAM que nos possibilitou o crescimento em 30 
crianças para atendimentos de fisioterapias semanal. 
Criação de grupos de atendimento mensal para crianças graves com quadros de 
internações frequentes. 
Mutirão com a equipe de pesquisa do Mackenzie para avaliações e diagnósticos de 
crianças com TEA. 
 

 
Passeios, Palestras e Atividades Familiares:  

 Janeiro - Entrega de Panettones para as famílias;  

 Fevereiro - 12 Reuniões de Pais 

 Março - Oficina de Linguagem e Desfralde 

 Maio - Palestra com a Jô Nunes/Dias das Mães/1º Bazar/Palestra Dra Renata 

Flores  

 Junho - 1º Capacitação de Tecnologia Assistiva  

 Julho - Festa Julina/Entrega KinderOVO  

 Agosto - Simpósio 60 anos do CIAM  

 Setembro - Passeio à Hípica Paulista 

 Outubro - Semana da Criança/ Dia do Voluntário Telefônica 

 Novembro - Ação Bradesco 

 Dezembro - 2º Bazar/ Festa de Encerramento 

 

Abrangência territorial 
 
Município de São Paulo e regiões, Osasco, Carapicuíba, Bauru, Barueri, Itapevi, 
Itaquaquecetuba, Embu das Artes, Jandira entre outros. 
 

Parcerias  

Klabin, Universidade Presbiteriana Mackenzie, FAM, CEFAI´S, Defensoria Pública, 
Conselhos Municipais de direitos, Secretarias Municipais e Estaduais de SP e regiões, 
Unifesp, USP. 
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Projetos de Captação: 
 
 FUMCAD EDITAL 2019 

 
 Serviço de assistência multifamiliar de bebês prematuros e/ou crianças com 

deficiência intelectual  
 Visita Escolar: Um apoio para o desenvolvimento da criança com deficiência 

intelectual no ambiente educacional  
 

 CONDECA EDITAL 2019 
 
 Cadeiras de Papelão: Mecanismo de otimização dos ganhos terapêuticos e 

sociais de crianças com deficiência intelectual ou em risco nos espaços de 
convivência.  

 Grupo de Famílias no Direito a Convivência Familiar e Comunitária  
 Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II – 7 a 14 anos 

 
 

Projetos financiados 2019: 
 
 FUMCAD: 

 Projeto: Serviço de Apoio Multiprofissional na Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos de 4 a 6 anos - Iniciou em 01/09/19 se encerra em 31/08/20. 

 Projeto Serviço de Assistência Multifamiliar de Bebês Prematuros e/ou Crianças 
com Deficiência Intelectual de 0 a 4 anos - Encerrou em 30/06/19 

 Projeto Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II de 7 a 
14 anos se encerra em 30/06/19 
 

 CONDECA: 
 Projeto: Cadeiras de Papelão: Mecanismo de Otimização dos Ganhos 

Terapêuticos e Sociais de Crianças com Deficiência Intelectual ou em Risco nos 
Espaços de Convivência - iniciou em 26/08/19 e encerra em 26/07/20. 

 Projeto: O Movimento e a Música como Facilitadores das Interações Sociais de 
Crianças e Adolescentes com Deficiência Intelectual - Iniciou em 22/08/19 e 
encerra em 22/07/20. 

 Projetos Editais diversos: 
- Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (“Instituto CSHG”) 

             - Instituto Center Norte  
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Atendimentos realizados 2019 

Serviços N. de Familias  N. de Atendimentos  

0 – 3 anos 130 3.720 

4 - 6 anos 55 1.494 

Follow up 9 9 

7 -14 anos 74 2.278 

Jovem CIAM  5 360 

FAM 30 137 

Grupão 5 23 

Total de Famílias 308  Total atendimentos 8.012 

Cadeirinhas 189 189 

Serviço Social 308/1.186 

Atendimentos 

 

Atividades Anuais 

Entrevista profissionais seleção  26 

Reunião com Rede Parceiros (interno e externo) 27 

Auditorias Órgãos Públicos  3 

Acompanhamento Estágio CEPEC 6 

Reunião de PAIS  17 

Passeios/Eventos/Palestras 16 

Visitas com área técnica (interno e externo) 9 

Capacitação Interna  11 

Reuniões Diversas ADM e outros 16 
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Equipe Técnica 

Função 2019 

Coordenação Técnica 2, sendo 1 Assistente Social e 1 Psicóloga/Pedagoga  
 

Fisioterapeuta 3 

Fonoaudióloga 2 

Terapeuta ocupacional 2 

Assistente Social 1 

Orientador Socioeducativo 4 

Recepcionista 1 

Assistente administrativa  1 

Educador Físico (projeto) 1 

Musicoterapeuta 1 

Oficineiro (dispositivo) 1 

Orientadora Pedagógica  1  

Total 20 

 

Equipe de Apoio Não - Remunerada 

Público/Serviço  Função N.voluntários 

Famílias Jaguaré Escuta Psicanalítica 2 

Familias Jaguaré Estagiarias Serviço Social  2 

Total  4 
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RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 UNIDADE ALDEIA DA ESPERANÇA 

 

Foi deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2019 o encerramento das 

atividades da Unidade de Franco da Rocha – Aldeia da Esperança, sendo que no dia 

seguinte da deliberação, foram emitidos os comunicados para os responsáveis dos 

27 residentes sobre essa decisão e foi desenvolvido intenso trabalho para relocação 

desses moradores. 

 

Em 01.04.2019 iniciamos as reuniões com as famílias de residentes para comunicá-

los acerca da desativação. Alguns residentes foram transferidos logo nos primeiros 

dias após a comunicação, sendo 04 em abril, 06 em maio e 07 em junho.  

 

Ao final de junho ainda tínhamos 10 residentes na unidade, sendo 04 de 

responsabilidade da Instituição e 06 famílias que ainda não haviam decidido para 

onde seriam transferidos os seus familiares, a Diretoria concedeu um prazo 

adicional de mais 30 dias, ou seja, postergou o encerramento para 31/07/19. 

 

Negociamos e implementamos a transferência para outras instituições de 3 

residentes de nossa responsabilidade, em manutenção integral aos compromissos 

assumidos no passado. 

 

Todos os residentes foram transferidos para 11 instituições diferentes, de acordo 

com o perfil individual de cada um, e com a orientação de nosso corpo técnico, mas 

sempre por definição das famílias. A Diretoria cumpriu assim o seu compromisso de 

implementar a deliberação da assembleia do CIAM, e registra o encerramento total 

das atividades da Unidade Franco da Rocha no final da tarde do dia 31.07.19. 

 

Em 28.11.2019, em Assembleia Geral Ordinária foi apresentado sobre o 

encerramento da Unidade de Franco da Rocha – Aldeia da Esperança, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 
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EVENTOS 2019 

FOREVER YOUNG  - Noite beneficente  
22 de maio de 2019 - TEATRO FOLHA 

 

 

 

 

 
SIMPÓSIO 60 ANOS CIAM: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ATUALIDADE 

BRASILEIRA E MELHORES PRÁTICAS 
17 de agosto de 2019  

AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 
 
 
 

PAULO SZOT - Noite beneficente com 2 sessões 
29 de agosto de 2019 – BLUE NOTE SP 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL LEGAL:                               ________________________________ 
                                                                                        MARCELO A. MURIEL 
                                                                                              PRESIDENTE 
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