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Pequeno Cotolengo Dom Orione

Mensagem do Presidente
Nossa instituição, há 57 anos, desenvolve um trabalho de acolhimento para pessoas com deficiências múltiplas, e
sempre buscou a excelência no atendimento e na melhoria da qualidade de vida das pessoas acolhidas. A
certificação do Portal da Transparência trará à Instituição uma visibilidade maior e necessária para crescer na
missão de “ser uma instituição de referência no atendimento à pessoa com deficiência”. Hoje, o nosso trabalho é
bastante reconhecido, causando significativo impacto de bom atendimento e qualidade, mas queremos melhorar
ainda mais a boa visão de transparência e valores que já conquistamos. Nosso trabalho é realmente importante no
acolhimento e assistência de pessoas verdadeiramente necessitadas, vindas de extrema pobreza e vulnerabilidade.
Queremos e podemos crescer! 
  

Quem Somos

O Pequeno Cotolengo Paulista é uma entidade filantrópica e
beneficente de Alta  Complexibilidade com 57 anos de história
que acolhe 101 pessoas com deficiências múltiplas (físicas e
intelectuais) de todas as idades que vivem em regime de
moradia de maneira gratuita. São crianças, jovens, adultos e
idosos, que estavam em situação de risco e de extrema
vulnerabilidade social. Atuamos através da garantia e proteção
integral da pessoa com deficiência múltipla, sendo-lhes
asseguradas de forma totalmente gratuita: 1. Acolhimento, 2.
Saúde, 3. Educação e 4. Dignidade de Vida.  1.  Acolhimento:
Ao serem acolhidos, os novos moradores do Pequeno
Cotolengo  são direcionados a um de nossos Grandes Lares
ou Casas Lares, onde passam a conviver com sua nova
família, as demais pessoas já residem no Pequeno Cotolengo
Paulista. Hoje a Instituição possui 3 grandes lares, 2
residências inclusivas e 1 casa lar,  que abriga os moradores
de acordo com a sua faixa etária e o perfil de deficiência.
Temos como objetivo alcançar a visão definida em 2016 de ser
“Excelência no atendimento qualificado a pessoa com
deficiência”,  através disso, que em março de 2019 foi possível
inaugurar a nossa Primeira Residência Inclusiva, direcionada
em um bairro da comunidade local, com o propósito de
estabelecer integração do nosso público (moradores com
deficiências intelectuais e físicas) com a vizinhança local, o
atendimento acontece para 10 meninos que eram abrigado
dentro das nossas dependências.   2.      Saúde: Na área da
saúde oferecemos gratuitamente diversas especialidades,
como: Fonoaudiologia, Fisioterapia , Psicologia, Terapia
Ocupacional, Hipoterapia, Pet Terapia e nutrição. Além disso,
outras atividades são realizadas para promover e desenvolver
novas habilidades aos assistidos.     3.      Educação:  Na área
educacional, o Pequeno Cotolengo Paulista desenvolve
diversas atividades de caráter especial, os moradores realizam
atividades sensoriais, recreação, atividades de música e
educação física, como também a interação de alguns
moradores em escola especial (APAE). 4 - Dignidade de Vida:
No Pequeno Cotolengo trabalhamos para oferecer dignidade a
pessoas que não são ouvidas pelas grandes maiorias, pessoas

  

Área de Atuacão

Assistência Social
Assistência Social >> Acolhimento familiar /
Institucional / Instituição de longa permanência
Assistência Social >> Pessoa com deficiência
Educação
Educação >> Educação Especial
Saúde
Saúde >> Tratamento de reabilitação
Defesa de direitos
Cultura/arte

Nosso Público

crianças - 0 até 5 anos
crianças - 6 até 11 anos
adolescentes - 12 até 19 anos
jovens - 20 a 24 anos
adultos (de 24 anos a 59 anos)
idosos (mais de 60 anos)
organizações da sociedade civil
grupos específicos
grupos específicos
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que merecem cuidado, atenção, saúde e educação, obtendo
oportunidade e vivendo com segurança.

Pequeno Cotolengo Paulista,

Mais que uma Instituição, uma grande família! 

  

Nossa Missão

Missão: Ser em Cotia e Região, a instituição de referência no atendimento da pessoa com deficiência.

Visão: Excelência no atendimento qualificado a pessoa com deficiência.

Valores: Fé, caridade, ética, comprometimento e respeito às diferenças.
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Governança

Diretoria

Nome(s) Cargo(s)

RODINEI CARLOS THOMAZELLA DIRETOR FINANCEIRO E PRESIDENTE
JOÃO CARLOS DE MELO PRIMEIRO SECRETÁRIO
MÁRCIO LOPES VIEIRA SEGUNDO SECRETÁRIO

  

Conselho Fiscal

Nome(s)

LUIZ ANTÔNIO MIOTELLI
CLAUDINEI NIEDZWIECKI
ANTÔNIO SAGRADO BOGAZ

  

Equipe

Total

Diretoria 3 3 0

Coordenador Geral 1 0 1

Coordenadores de
programas e/ou projetos

0 0 0

Equipe técnica (atividade fim) 5 0 5

Equipe técnica
(administrativa)

10 3 7

Estagiários remunerados 0 0 0

Aprendizes 0 0 0
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Nossa Forma de Atuação

Ações e Resultados

Projetos
LAR DOS IDOSOS - PE. JOSÉ TONELLI
Descrição do Projeto: Residência de Acolhimento a pessoas da terceira idade com deficiências múltiplas, a partir dos 60
anos.
Principais Resultados: Qualidade de Vida: O espaço dedicado aos moradores da terceira idade dispõe de 5 quartos,
sala de jantar, sala de televisão e espaço de área verde.

COZINHA INDUSTRIAL - DONA ELIANA ROSSI
Descrição do Projeto: Projeto pensado para atender as demandas da organização, melhorando a capacidade produtiva
e o acompanhamento nutricional dos nossos assistidos
Principais Resultados: Cozinha equipada, capacidade produtiva ampliada, organização e acompanhamento nutricional
completo

REFORMA DO LAR INFANTIL
Descrição do Projeto: A Primeira casa de acolhimento do Pequeno Paulista foi reformada para atender as crianças com
deficiência física e intelectual, proporcionando bem-estar e atendimento personalizado
Principais Resultados: 5 quartos, uma sala de atendimento pedagógico, sala de brinquedos, sala de televisão, refeitório
e área de lazer

RESIDÊNCIA INCLUSIVA (QUERUBINA VIANA)
Descrição do Projeto: Residência dedicada aos moradores com melhores condições de dependência e intelectual
menos afetado. A experiência proporciona integração entre os assistidos e a comunidade local
Principais Resultados: Atendimento diferenciado, espaço para o desenvolvimento de novas competências e
habilidades, atendimento personalizado e integração com a vizinhança local

Serviços
Qualidade de Vida
Descrição do Serviço: O Pequeno Cotolengo Paulista garante o bem-estar físico, mental e psicológico de pessoas com
deficiências múltiplas
Principais Resultados:Garantia de oportunidades e direitos pré estabelecidos pela Organização das Nações Unidas
Investidores:Colaboradores, parceiros e voluntários

Acolhimento
Descrição do Serviço: Concentra os serviços oferecidos em lares em residências na modalidade específica de moradia
Principais Resultados:Garantia de direitos a pessoas com necessidades especiais e idosos
Investidores:Pessoa Física e Parceiros da Organização

Saúde
Descrição do Serviço: Acesso total a saúde de qualidade e atendimento especial, voltado para as necessidades dos
assistidos
Principais Resultados:Avanços nos processos de habilitação e reabilitação de várias pessoas com necessidades
especiais
Investidores:Parceria e Pessoa Física

Educação
Descrição do Serviço: Oportunidade de desenvolver novas competências e habilidades com uma equipe multidisciplinar
Principais Resultados:Acesso à educação e inclusão social
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Investidores:Pessoa Física e Parcerias

Sustentabilidade
Descrição do Serviço: Concentra as atividades realizadas no bazar beneficente, lavanderia industrial, reciclagem e
todos os demais setores que envolvem o voluntariado
Principais Resultados:Melhoria dos trabalhos, envolvimento da comunidade, sustentabilidade financeira
Investidores:Voluntariados, Pessoas Físicas e Parcerias Gerais

  

Depoimentos

Padre Luiz Miotelli (Diretor Provincial) "O Pequeno Cotolengo é sinônimo do puro esforço de muita gente comprometida
em fazer o bem. Que esse selo possa trazer muitas conquistas para essa obra tão importante e carismática, a serviço

do bem, a serviço sempre da caridade."

Andréia Vasconcelos (Gerente Administrativo): "Estamos muito animados com esse passo tão importante que a
instituição está dando. É a oportunidade de mostrar e consolidar a nossa transparência que é fruto de muito trabalho

em prol daqueles que mais precisam".

Ivan Duarte (Coordenador de Comunicação): O Portal da Transparência reforça ainda mais o nosso compromisso com
a sociedade que apoia e acredita no nosso trabalho, queremos estar motivados sempre para continuar fazendo a

diferença e ajudando tantas pessoas necessidades especiais. Vamos em frente, porque a caridade tem fome de ação e
tem sabor de eternidade".

  

Ação de Destaque
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Imagem Caso Exemplar
Há menos de 5 meses, o Pequeno Cotolengo Paulista acolheu um menino de 07 meses de idade, filho de uma
adolescente que engravidou em um abrigo no interior de SP. O João Guilherme nasceu com diversos problemas
respiratórios, além de muitas complicações de saúde... aqui no Pequeno Cotolengo tivemos que mobilizar uma
campanha para conseguir arrecadar leite especial, fraldas, roupas e berço e roupinhas para o dia a dia. Com o apoio
da comunidade local e de diversos parceiros tivemos uma enorme arrecadação de produtos e alimentos voltados
exclusivamente para necessidade do nosso pequeno morador. A mãe do João Guilherme tinha diversos problemas e
envolvimento com drogas, por essa razão não tinha condições de cuidar da criança que havia nascido muito
fragilizada. 
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Recursos Mobilizados

Valores Percentual
GOVERNO ESTADUAL R$ 2.019.205,64 31,78%
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CONVÊNIO

R$ 1.440.000,00 71,32%

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CUSTEIO

R$ 575.000,00 28,48%

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
EQUIPAMENTOS

R$ 4.205,64 0,21%

 
Valores Percentual

GOVERNO MUNICIPAL R$ 993,00 0,02%
R$ 993,00 100,00%

 
Valores Percentual

EMPRESAS LOCAIS R$ 158.820,63 2,50%
RECEITA DE DOAÇÕES EM MOEDA - PJ R$ 158.820,63 100,00%
 

Valores Percentual
PESSOAS FÍSICAS R$ 2.188.513,72 34,44%
RECEITA DE DOAÇÕES EM MOEDA - PF R$ 2.188.513,72 100,00%
 

Valores Percentual
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE
PRODUTO

R$ 46.576,62 0,73%

RECEITAS DE DOAÇÕES DE PRODUTOS R$ 46.576,62 100,00%
 

Valores Percentual
EVENTOS R$ 36.184,45 0,57%
EVENTOS R$ 36.184,45 100,00%
 

Valores Percentual
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 888.069,49 13,98%
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 888.069,49 100,00%
 

Valores Percentual
OUTRAS RECEITAS R$ 1.015.463,92 15,98%
OUTRAS RECEITAS R$ 1.015.463,92 100,00%
 
TOTAL   R$ 6.353.827,47   100 %
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Recursos Aplicados

Fontes Descrição Valores Percentual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Custos de manutenção da

instituição fora pessoal: aluguel,
manutenção, materiais,
equipamentos, comunicação e
marketing, etc.

  R$ 3.199.890,90   39.66 %

PESSOAL ADMINISTRATIVO Salários e encargos do pessoal
administrativo (áreas meio)

  R$ 3.189.491,54   39.53 %

GOVERNO Pagamento de impostos (IPTU,
IPVA, etc)

  R$ 67.041,90   0.83 %

DESPESAS FINANCEIRAS Pagamento de taxas e tarifas
bancárias

  R$ 20.620,56   0.26 %

INVESTIMENTOS Compra de bens de capital
(móveis, equipamentos, imóveis),
reformas e manutenção.

  R$ 11.194,21   0.14 %

Projetos
LAR DOS IDOSOS - PE. JOSÉ
TONELLI

Residência de Acolhimento a
pessoas da terceira idade com
deficiências múltiplas, a partir dos
60 anos.

  R$ 580.000,00   7.19 %

COZINHA INDUSTRIAL - DONA
ELIANA ROSSI

Projeto pensado para atender as
demandas da organização,
melhorando a capacidade
produtiva e o acompanhamento
nutricional dos nossos assistidos

  R$ 1.000.000,00   12.39 %

REFORMA DO LAR INFANTIL A Primeira casa de acolhimento do
Pequeno Paulista foi reformada
para atender as crianças com
deficiência física e intelectual,
proporcionando bem-estar e
atendimento personalizado

  R$ 0,00   0.00 %

RESIDÊNCIA INCLUSIVA
(QUERUBINA VIANA)

Residência dedicada aos
moradores com melhores
condições de dependência e
intelectual menos afetado. A
experiência proporciona integração
entre os assistidos e a
comunidade local

  R$ 0,00   0.00 %

Serviços
Qualidade de Vida O Pequeno Cotolengo Paulista

garante o bem-estar físico, mental
e psicológico de pessoas com
deficiências múltiplas

  R$ 0,00   0.00 %

Acolhimento Concentra os serviços oferecidos
em lares em residências na
modalidade específica de moradia

  R$ 0,00   0.00 %

Saúde Acesso total a saúde de qualidade
e atendimento especial, voltado
para as necessidades dos
assistidos

  R$ 0,00   0.00 %

Educação Oportunidade de desenvolver
novas competências e habilidades
com uma equipe multidisciplinar

  R$ 0,00   0.00 %

Sustentabilidade Concentra as atividades realizadas   R$ 0,00   0.00 %
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no bazar beneficente, lavanderia
industrial, reciclagem e todos os
demais setores que envolvem o
voluntariado

TOTAL   R$ 8.068.239,11   100 %

 Valores
TOTAL DE RECURSOS MOBILIZADOS R$ 6.353.827,47
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS R$ 8.068.239,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO -R$ 1.714.411,64

Principais Prêmios

1964 - Fundação do Primeiro Pequeno Cotolengo

1970 - Acolhimento na Primeira residência - Casa Amarela

1980 - Construção do Primeiro Pavilhão

2018 - Inauguração do Lar Infantil Nossa Senhora de Lourdes

2019 - Primeira Residência Inclusiva
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Conselho(s) em que a ONG participa

Conselho Municipal da Crianc?a e do Adolescente
(CMDCA)

Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS)

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

  

Nossa organização contribui com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Pequeno Cotolengo Dom Orione

  

Telefone: 
(11) 4612-2662

CNPJ: 
49.873.722/0001-40

Presidente: 
Rodinei Carlos Thomazella

Email: 
rodthomazella@gmail.com

Tempo de Existência: 
57 anos e 10 meses

Representante: 
Andreia de Paula Vasconcelos -
Gerente

Site: 
www.cotolengosp.org.br

Forma Jurídica: 
Associação

Endereco: 
Rodovia Raposo Tavares - Granja
Viana
Cotia - SP
06700-970

  * Este relatório foi gerado a partir de dados cadastrados pelas próprias ONGs no Portal Transparência.
Acesse www.portaltransparencia.org.br para ter acesso às informações completas desta, e de outras ONGs
cadastradas.

Portal Transparência

Uma iniciativa do ICOM - Instituto Comunitário Grande Florianópolis, organização sem fins lucrativos que
opera segundo o conceito de Fundação Comunitária. E tem como missão: Promover o Desenvolvimento
Comunitário por meio da mobilização, articulação e apoio a investidores e organizações sociais.  
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