


CONHEÇA A 
APAE SUMARÉ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUMARÉ, 
fundada em 24.07.74, é uma associação civil, filantrópica, de 
caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e 
pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração 
indeterminada, tendo sede e foro na cidade de Sumaré Estado de 
São Paulo e tem como Missão: Promover e articular ações de defesa 
de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à 
família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.



ATIVIDADE E 
SERVIÇOS 

Nossa missão é articular ações de defesa 
de direitos, prevenção e inclusão social de 
nossos alunos. Para isso, contamos com uma 
grande equipe interdisciplinar especializada 
em pessoas com deficiência intelectual, 
múltipla e com transtorno do espectro autista 
(TEA), preparada para promover a melhoria da 
qualidade de vida de nossos atendidos e de 
seus responsáveis.



CONDIÇÕES 
FINANCEIRAS 
ATUAIS

RECEITAS FIXAS MENSAIS

R$ 304.657,00
DESPESAS FIXAS MENSAIS

R$ 303.000,00
Número de atendidos............................. 400 pessoas
Fila de espera .......................................... 70 pessoas



REGULARIZAÇÃO
alvará dos bombeiros



REGULARIZAÇÃO E 
ALVARÁ DOS BOMBEIROS: 
ENTENDA O PROJETO
No momento, não possuímos o alvará dos 
bombeiros e precisamos de recursos financeiros para 
regularizar a situação da edificação com o Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio, de acordo 
com as determinações de Auto Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) e do Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA).



QUAIS SÃO AS NECESSIDADES 
DA APAE SUMARÉ?

• Contratação de mão de obra especializada 
em hidráulica e elétrica;

• Construção da base da torre de reserva de 
incêndio de 18.000 litros;

• Equipamentos: hidrantes, extintores, 
iluminação e sinalização de emergência e 
alarme de incêndio;

• Implantação da brigada de incêndio de 
acordo com a Instrução Técnica 17/2011;

• Materiais do Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas/Para-raios.



Aproximadamente

Pessoas com deficiência 
intelectual, múltipla e com TEA, 

sem atendimento 

Mais de 

profissionais
em situação de

desemprego 

400 80
E SE NÃO FOR FEITO? 



QUANTO CUSTA 
O PROJETO?

Para possibilitar a regularização, 
precisamos levantar recursos 
financeiros por meio de doações.

A quantia total necessária é 
aproximadamente de:

R$ 98.472 ,94



Para conseguir arcar com os custos deste projeto tão 
importante e urgente, reunimos aqui os amigos da 
APAE, com a intenção de montar um grande grupo 
solidário, e através de uma força tarefa, arrecadar os 
recursos necessários para a execução do projeto.

Para tanto, apresentamos o nosso LIVRO DE OURO. 
Nele estarão as assinaturas de pessoas fundamentais 
para a continuidade dos serviços da APAE, que 
ajudaram em momentos de dificuldade, ficando 
marcados na história de nossa instituição.

COMO VOCÊ 
PODE AJUDAR?



COTAS

LIVRE 
Pode-se doar qualquer 

valor, individualmente ou 
em grupos

INDIVIDUAL

R$ 100 ,00
a partir de 



A APAE SUMARÉ DEPENDE
DA SUA SOLIDARIEDADE! 

Apenas sua colaboração pode dar continuidade ao trabalho que 
a APAE presta para a sociedade, garantindo o desenvolvimento e 
a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual, múltipla 
e com transtorno do espectro autista (TEA), do município.



AJUDE-NOS!

Banco Santander
AG:0178 
CC:13002910-4

(19) 3873-2045
(19) 3828-8170

Para avisar sobre depósitos realizados ou saber outras formas de 
ajudar, entre em contato conosco. Falar com Mara ou Alessandra


