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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
Exercício 2016

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Razão Social: Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba – CRAMI
CNPJ: 55.338.842/0001-40
Endereço: Floriano Peixoto, 1063 – Centro

Cep: 13.400-520

Cidade/ UF: Piracicaba/SP
Telefone: 3302-6797

Fax: 3433-3527

E-mail: piracrami@gmail.com

2.

TIPO DE ESTABELECIMENTO
A sede da entidade é:
[ X ] Alugada [ ] Própria [ ] Cedida [ ] Comodato [ ] outros

COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Presidente ou Representante legal da entidade:
Cargo: Edmir Bernardino Valente
CPF: 870.414.568-20

Profissão: Empresário
RG: 8.740.615-9

Órgão Expedidor:

SSP/SP

Mandato da atual diretoria:
Início: 06/11/2015

Término: 03/11/2017

3. RECURSOS HUMANOS:
Recursos Humanos

Quant.

Área de Atuação

Carga
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12
01
16

Assistente Social
Advogada
Psicólogo

Funcionários de nível médio contratados
Funcionários de nível fundamental contratados
Estagiários remunerados
Total de pessoal ocupado assalariado

01
01
01
12
01
0
45

Advogado - Autônomo
Coordenador
Coordenador Administrativo
Administração
Serviços Gerais

Voluntários permanentes

12

Estagiários não remunerados
Total de pessoal ocupado não remunerado

01
03

Quantidade de diretores não remunerados

12

Funcionários de nível superior contratados

Horária/Semanal
150
90
200
10
200
90
200
200
-

Diretoria Executiva e Conselho
25
Fiscal
Psicologia
3
03
Diretoria Executiva e Conselho
25
Fiscal

RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE
Nome: Maria Hilma de Oliveira Ganzella
Cargo: Coordenadora
DDD/Telefone: (19) 3302-6797

4.

E-mail: piracrami@gmail.com

APRESENTAÇÃO

Art. 2º - Tem como finalidade executar ações de prevenção, programas, projetos ou serviços de proteção social
especial, dirigidos às crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, de riscos pessoais ou sociais, ou que
se encontrem sob medida de proteção legal ou judicial, bem como aos seus responsáveis, visando prevenção,
proteção, tratamento, reabilitação e defesa dos interesses e direitos estabelecidos na Constituição Federal do Brasil
e na Lei 8.069 de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente conforme artigo 2º do Estatuto da entidade.
No desenvolvimento de suas atividades, o CRAMI promoverá o bem de todos, não fazendo distinção de raça,
religião, etnia, sexo, posição social, e opção partidária e quaisquer outras formas de discriminação prestando
serviços gratuitos.
Tem como missão contribuir para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos, e que a educação
dos pais e ou responsáveis sejam pautados no diálogo e não na violência.
As ações abrangem todo o município de Piracicaba. Oferta serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na
Proteção Social Básica e mantém uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social no que se refere ao
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projeto SEAS, SAESF e CRAM; bem como desenvolve dois projetos contemplados pelo Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – FUMDECA.

5 – SERVIÇO 1 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Descrição:
.Desenvolver ações de prevenção da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes.
Objetivo:
Contribuir para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos.
Público Alvo:
Crianças e Adolescentes e Famílias.
Período de Realização:
De 04 de Janeiro de 2016 a 29 de dezembro de 2016 com periodicidade semanal
Resultados Obtidos:
Quantitativo:
No decorrer do ano de 2016 efetuamos:
Atendimento Psicossocial ao Núcleo Familiar: Foram atendidos 60 pais e ou responsáveis, beneficiando
indiretamente 210 pessoas.
Grupos Socioeducativos Com Pais/Responsáveis: Foram realizados 24 grupos socioeducativos com pais ou
responsáveis.
Grupos Socioeducativos com Adolescentes: Foram realizados 15 grupos
Palestras Com Pais ou Responsáveis: Foram realizadas 4 Palestras.
Oficinas Temáticas com Crianças e Adolescentes: Foram realizadas 6 oficinas temáticas.
Qualitativo:
Pais e ou responsáveis mais conscientes sobre educação dos filhos, com maior empoderamento para exercerem seu
papel protetivo sem o uso da violência. Nas avaliações realizadas com os mesmos eles declararam que estão
conseguindo lidar melhor e conversar com os filhos evitando agressões e gritos.

No que se refere às crianças e adolescentes, as oficinas temáticas propiciaram conhecimento sobre seus direitos e
deveres, sexualidade, prevenção da violência sexual e domestica, bem como estimulando a atitudes saudáveis
Nº. Total de beneficiários atendidos:
Foram atendidas diretamente 72 pessoas e indiretamente 252 pessoas.
Nº. De beneficiários atendidos de forma gratuita:
Todos os beneficiários foram atendidos de forma gratuita.
Nº. De beneficiários atendidos de forma não gratuita:
Todos os beneficiários foram atendidos de forma gratuita

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº
MJ 17483/9357

piracrami@gmail.com
www.cramipiracicaba.com.br

6 - PÚBLICO ALVO:
Público Alvo
Crianças e Adolescentes
Crianças e Adolesc. vítimas de violência sexual
Idosos
Mulheres
Pessoas com Deficiência
Negros/ Quilombolas
Estudantes
Adolescentes em conflito com a lei
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário
Migrantes / População em situação de rua
Famílias
Pais ou Responsáveis

Ordem de Prioridade

Nº. de Atendidos

1

45

2
3

60
120

Outras ONG´s
Outros
Total

225

5. PROJETO 1 - ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL (FUMDECA)
Descrição:
Acompanhamento Psicológico às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual.
Objetivo:
Propiciar acompanhamento psicológico às vítimas de violência sexual visando à redução dos danos psicológicos e
a prevenção da reincidência.
Público Alvo:
Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses
Período de realização: 04/01/2016 a 29/12/2016
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Resultados Obtidos:
No decorrer do ano de 2016 foram atendidas 71 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, sendo 25 casos
novos e 46 casos que deram continuidade ao atendimento. A meta era atender 40 crianças e adolescentes. Foram
realizadas 25 entrevistas semidirigidas com pais ou responsáveis e 37 entrevistas de devolutiva aos mesmos, 1305
atendimentos individualizados e 16 grupos com adolescentes, totalizando 1.383 atendimentos.
Aquisição dos Usuários:
As crianças e adolescentes foram acolhidos em condições de dignidade e em ambiente favorecedor da expressão e
do diálogo; - Os danos psicológicos desencadeados pela violência sexual sofrida foram reparados ou minimizados; A
identidade, integridade e história de vida foram preservadas; - Os pais ou responsáveis foram empoderados para
continuar garantindo proteção às crianças e adolescentes;- Segurança de desenvolvimento de autonomia e na
ressignificação das relações interpessoais. Nos casos, os quais foram possíveis o desligamento, todos os objetivos
específicos foram alcançados. Observamos que o trabalho em parceria com o CREAS possibilitou o alcance dos
objetivos, visto que houve muita troca no decorrer do processo de atendimento porque o órgão referido efetua o
atendimento ao núcleo familiar enquanto a criança que precisa do acompanhamento psicoterapêutico é
encaminhada ao projeto, resultando em ganho para a criança que se sente mais acolhida para expressar seus
sentimentos, uma vez que o atendimento é exclusivo a ela; ressaltando que nas entrevistas iniciais com os
responsáveis para coleta da história de vida da criança, do adolescente e da família, esta, (criança) não comparece à
entidade. Outro momento com os pais ou responsáveis se dá quando o caso é encerrado, neste momento os
mesmos são orientados para continuar garantindo os direitos das crianças e adolescentes.
Impacto Social:
Prevenção do agravamento ou reincidência de situações de risco e violação de direitos; Redução da culpa, medo e
ansiedade; Reconstrução da própria subjetividade fragmentada possibilitando aumento da autoestima, ganho de
autonomia e ressignificação das relações interpessoais e da vivência sexual;
Alguns depoimentos:
“Eu quero falar para você tudo o que eu tinha vontade de falar para o meu pai quando ele fazia aquelas coisas
nojentas comigo”. K 06 anos.
“Você está sabendo o que aconteceu (referindo-se ao abuso sexual) então agora eu vou ser preso?”. S. 4 anos
expressando seu sentimento de culpa pela violência sexual sofrida.
“Eu vou te contar uma coisa que eu nunca tive coragem de contar para ninguém: toda vez que eu o vejo (o agressor)
eu sinto vontade de me cortar”. T. 14 anos.
“Ainda não é o momento de encerrarmos a psicoterapia, pois eu me sinto melhor vindo aqui”. M 10 anos.
“Eu sofro porque depois de tudo o que passei, tive que ter forças para denunciar, fiz o B.O., contei pra todo mundo
o que ele fazia comigo desde que eu tinha 06 anos de idade e ninguém acreditou em mim! Nem minha mãe,
ninguém!” “Mas eu acredito em você” – respondeu a psicóloga para L 15 anos.
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Nº de Beneficiários Atendidos:
Foram atendidas 71 crianças e adolescentes.
Nº. de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100% foram atendidos de forma gratuita.
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:
Todos foram atendidos de forma gratuita
6. PÚBLICO ALVO:
Público Alvo

Ordem de Prioridade

Nº. de Atendidos

Crianças e Adolescentes
Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual
1
Idosos
Mulheres
Pessoas com Deficiência
Negros/ Quilombolas
Estudantes
Adolescentes em conflito com a lei
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário
Migrantes / População em situação de rua
Famílias
Pais Ou Responsáveis
Usuários de substâncias psicoativas
Outras ONG´s
Outros

2

5 – PROJETO 2 - SEMEAR (FUMDECA)

Descrição:
Contribuir para o retorno da criança à escola.
Objetivo:
Contribuir para o retorno da criança à escola.
Público Alvo:
Crianças, Adolescentes e Famílias.
Período de Realização:
De 04 de Janeiro de 2016 a 29 de dezembro de 2016 com periodicidade semanal

71

62
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Resultados Obtidos:
Quantitativo:
No decorrer do ano de 2016 efetuamos atendimento a 33 crianças e adolescentes e suas famílias.
Foram realizadas 107 Visitas domiciliares, 33 entrevista semidirigida com a criança, adolescente e família, 367
Atendimento psicossocial à criança e adolescente, 02 grupos socioeducativos com pais ou responsáveis, 20 grupos
socioeducativo com crianças e adolescentes e 20 Encaminhamentos à rede de serviços do município.
Qualitativo:
Aquisição dos Usuários:
O objetivo de contribuir para o retorno da criança e do adolescente à escola foi alcançado na maioria dos casos
atendidos. Através de entrevistas semidirigida com a criança, adolescente e seu responsável legal; visitas
domiciliares e na escola; atendimento psicossocial individual e grupal à criança e ao adolescente; grupos
socioeducativos com pais e/ou atendimento ao grupo familiar foi possível orientar as crianças, adolescentes e
familiares sobre a importância da escola estimulando a retomada dos estudos, bem como esclarecer o objetivo dos
serviços socioassistenciais disponíveis na rede. O trabalho com a família foi de suma importância para a melhoria
dos vinculos intrafamiliares e o rompimento de padrões violadores de direito verificados no transcorrer dos
atendimentos. Em relação ao adolescente a participação nos grupos contribuiu para refletir sobre problemas
relacionados a questões escolares, bem como questões vividas pela geração no dia a dia (uso de drogas, cut,
violência doméstica, bullyng, entre outros). Alguns casos encaminhados apresentaram outras questões mais graves,
impossibilitando o sucesso no retorno escolar: gravidez, uso de drogas, tráfico de drogas e autismo (diagnosticado
pelo Caps Infantil). No mês de março foi encerrado um caso devido não se enquadrar aos objetivos do projeto.
Durante os atendimentos foram identificados em alguns casos situações de negligência, violência doméstica,
violações de direitos que não foram cessadas no período de execução do projeto, sendo sugerido ao Conselho
Tutelar o encaminhamento desses casos ao CRAS e CREAS. Vários pais declararam que o projeto foi importante para
a família em vários sentidos, pois puderam refletir sobre a educação de seus filhos, ampliar o empoderamento dos
mesmos no exercício de seus papéis parentais estando mais conscientes de sua função protetiva e comprometidos
com o processo educacional dos filhos. "Nunca vou me esquecer o que vocês fizeram por mim e por minha família,
hoje me sinto melhor e feliz por ver meus filhos motivados pela escola". (L.D).
Impacto Social Alcançado:
O desenvolvimento do projeto possibilitou conhecer a motivação da evasão escolar ou a frequência irregular para
estimular o retorno à escola; minimizar o número de faltas escolares, obter maior conhecimento sobre a dinâmica
familiar; contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; possibilitar o
desenvolvimento de habilidades parentais; encaminhar quando necessário crianças, adolescentes e famílias nos
serviços disponíveis no Município.

Nº. Total de beneficiários atendidos:
Foram atendidas diretamente 33 crianças e adolescentes e suas famílias, totalizando 115 pessoas.
Nº. De beneficiários atendidos de forma gratuita:
Todos os beneficiários foram atendidos de forma gratuita.
Nº. De beneficiários atendidos de forma não gratuita:
Todos os beneficiários foram atendidos de forma gratuita
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6 - PÚBLICO ALVO:
Público Alvo

Ordem de Prioridade

Crianças e Adolescentes
Crianças e Adolesc. vítimas de violência sexual
Idosos
Mulheres
Pessoas com Deficiência
Negros/ Quilombolas
Estudantes
Adolescentes em conflito com a lei
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário
Migrantes / População em situação de rua
Famílias
Pais ou Responsáveis

Nº. de Atendidos

1

33

2

33

Outras ONG´s
Outros
5. SERVIÇO 2 - CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER
Descrição:
Ofertar atendimento psicossocial especializado às mulheres vítimas de violência doméstica
Objetivo:
Proporcionar o enfrentamento da violência contra a mulher, visando à ruptura do ciclo da violência doméstica, a
construção da cidadania e a garantia de direitos por meio de atendimento psicossocial oferecido no Centro de
Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).
Público Alvo:
Mulheres vítimas de violência doméstica.
Período de realização: 02/11/2015 a 29/12/2016
Resultados Obtidos:
Depoimentos:
Como o projeto é novo, elencamos algumas falas dos atores da Rede de Atendimento Intersetorial e não da demanda
atendida: “A mulher terá maior visibilidade com a realização deste projeto”.
“Esse serviço dará suporte especializado à demanda já existente nos programas e serviços, desafogando os mesmos.”
Nº de Beneficiários Atendidos: 121
Nº. de Beneficiários atendidos de forma gratuita: 100% foram atendidos de forma gratuita.
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Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:
Todos foram atendidos de forma gratuita
6. PÚBLICO ALVO:
Público Alvo

Ordem de Prioridade

Nº. de Atendidos

Crianças e Adolescentes
Crianças e Adolesc. vítimas de violência sexual
Idosos
Mulheres
Pessoas com Deficiência
Negros/ Quilombolas
Estudantes
Adolescentes em conflito com a lei
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário
Migrantes / População em situação de rua
Famílias
Usuários de substâncias psicoativas
Outras ONG´s
Outros

1

121

SERVIÇO 3 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
Descrição:
Serviço Especializado em abordagem social ofertado a famílias e indivíduos que se encontram em risco social e
pessoal por violação de direitos e utilizam a rua como espaço de moradia e sobrevivência.
Objetivo:
Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios , a incidência de situações de
risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, uso abusivo de álcool e outras drogas, buscando promover o acesso à rede de serviços
socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos.

Público Alvo:
Crianças de 0 a 11 anos = 10
Adolescentes de 12 a 17 anos = 20
Adulto de 21 a 59 anos = 120
Período de realização: 04/01/2016 a 29/12/2016
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Resultados Obtidos:
As maiores dificuldades foram na construção de fluxo de atendimento que envolvesse todos os serviços e todas as
políticas públicas setoriais articulados, tais como: CRAS, CREAS, CENTRO POP, Conselhos Tutelares, Segurança
Pública, Saúde, Trabalho e Renda, Meio Ambiente.
Entretanto, boas práticas tem sido construídas com alguns atores desta rede, o que tem acrescentado ao trabalho
desenvolvido pelo SEAS.
Nº de Beneficiários Atendidos: 99 usuários/mês em média 1.190 usuários/ano
Nº. de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100% foram atendidos de forma gratuita.
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:
Todos foram atendidos de forma gratuita
6. PÚBLICO ALVO:
Público Alvo

Ordem de Prioridade

Crianças e Adolescentes
Crianças e Adolesc. Vítimas de violência sexual
Idosos
Mulheres
Pessoas com Deficiência
Negros/ Quilombolas
Estudantes
Adolescentes em conflito com a lei
Indivíduos apenados e/ ou egressos do sistema penitenciário
Migrantes / População em situação de rua
Famílias
Usuários de substâncias psicoativas
Outras ONG´s
Outros – Adultos

1

2

Nº. de Atendidos
30

120
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7. PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS
Origem do Recurso

Fonte

Federal

Educação

Valor

Assistência – SEAS e SAESF

R$ 533,016,87

Saúde
Outros (Citar)
Estadual

Educação
Assistência - SEAS

R$13.418,99

Saúde
Outros (Citar)
Municipal

Próprios
TOTAL

Educação
Assistência – CRAM, SEAS e SAESF e 2 Projetos
do FUMDECA
(Acompanhamento Psicológico às Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência Sexual e
SEMEAR)

R$ 1.660,661, 38

FUMDECA – 2 Projetos: SEMEAR R$32.427,88,
Acompanhamento Psicológico R$ 58.875,54

Obs. Está incluso no valor
Municipal acima

Outros – Nota Fiscal Paulista,
Pecuniárias e Vara Federal

R$ 145.803,71

Causas

Sócios Contribuintes, Eventos, Nota Fiscal
Paulista e Causas Pecuniárias

R$ 364.808,07 Físicas e R$
24.701,09 Jurídicas
R$ 2.742.410,11

Edmir Bernardino Valente
Presidente

Silvia Regina Perozzi Tedesco
Assistente Social CRESS 33472

