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DIRETORIA EXECUTIVA 

PRESIDENTE EXECUTIVA: ESTER ALVES PACHECO 

1º VICE-PRESIDENTE: MARCO ANTÔNIO CASTILHO CARNEIRO 

2ª VICE-PRESIDENTE: SILVIA DE SOUZA CAMPOS  
3ª VICE-PRESIDENTE: EDNA APARECIDA ALEGRO 
4ª VICE-PRESIDENTE: MARGARIDA MARIA DE PAULA ROCHA 

1ª SECRETÁRIA: LUCIANA SIQUEIRA DE PINHO 
2ª SECRETÁRIA: REGIANE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA  
1ª TESOUREIRA: MARIA DO CARMO AGOSTINI DE MORAIS 

2ª TESOUREIRO: SÉRGIO AUGUSTO BELMONTE 
DIRETORA PARA ASS. JURÍDICOS: GYSÉLLE SADDI TANNOUS 

CONSELHO FISCAL 

VERA LÚCIA CORREA MACHADO 
ZÉLIA SANTOS DE AZEVEDO 
MARISA LUCINDO DE SOUZA E SOUZA 
MARIA IGNEZ DE CASTRO SILVA 
JOSILANE LIMA DA ROCHA 
CANDIDA MARIA DO CARMO  
 
CONSELHO CIENTÍFICO 

JOAO CARLOS ANDRADE 
SARAH COUTO CÉSAR 
ROZANGELA BOROTA TEIXEIRA 
TELMO SILVA HOELZ 
ZENITA CUNHA GUENTHER 
 
CONSELHO DE HONRA 
 
JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO 
LIZAIR DE MORAES GUARINO 
SARAH COUTO CÉSAR 
CLEONICE FLORIANO HAESBAERT 
GYSÉLLE SADDI TANNOUS 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

JOÃO MOREIRA NUNES 
JORGE WILLIAM BIAZZE CAMPOS 
CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS 
JACKSON DA SILVA ARAÚJO 
AMÉLIA MARIA LINARD 
IVONE CASTRO 
MARIA BETÂNIA BARBOSA DA SILVA 
LUIZ CARLOS CUERCI FEDESZEN 
REINALDO GOMES DE ARAÚJO 
RUTH LEITE DA SILVA 
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CONSELHO DE AUTODEFENSORES 
TITULARES 
  
ALÍSSIA FERNANDES DE ANDRADES - SUL 
BIANCA CRISTINA DA SILVA SERRINHA - SUDESTE 
CARLOS HENRIQUE VIANA - CENTRO OESTE 
JAQUELINE DOS SANTOS BARBOSA - NORDESTE 
KÁTIA MARIA FERREIRA - NORTE 
 
SUPLENTES 
 
ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA - SUL 
LUIZ ACELINO DE SOUSA - REGIÃO SUDESTE 
ISMAEL ULTINO TAVALONE – REGIÃO CENTRO-OESTE 
RAIMUNDO NONATO SOUSA MOTA FILHO - REGIÃO NORDESTE 
RAIMUNDO HEBERSON NUNES COLARES  - REGIÃO NORTE 
 
FUNCIONÁRIOS 
DIRCE CANDIDO DE FARIAS 
EMILY KAROLYNE RODRIGUES CABRAL 
JAQUELINE DE MELO ALVES 
YAGO FÉLIX ROSÁRIO 
 

VOLUNTÁRIOS 
 44 COMPONENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS CONSELHOS 
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APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO 

 
A FENAPESTALOZZI - Federação Nacional das Associações Pestalozzi, CNPJ 42.129.809/0001-

68, com sede no SRTVS, Quadra 701, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Bloco O, número 110, 

salas 496 e 497 – Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.340-000, fundada em Assembleia Geral 28/08/1970, 

na cidade do Rio de Janeiro, é uma Associação civil, de direito privado, sem fins econômicos e 

lucrativos, com duração indeterminada, de promoção e proteção de direitos humanos e de valores 

sociais e éticos, tais como justiça, equidade e liberdade das Pessoas com Deficiência, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades e suas famílias, atuando por meio das políticas 

setoriais, principalmente nas áreas de assistência social, educação e saúde. 

Até a década de 60, as Associações Pestalozzi existentes no País atuavam de forma isolada 

na defesa de direitos e assistência social a pessoa com deficiência. No ano de 1967, por ocasião das 

comemorações do aniversário da Associação Pestalozzi de Minas Gerais, a Professora Helena 

Antipoff, entendendo que era o momento de dar início a um processo de união dessas entidades 

constituiu uma comissão da qual participaram o Dr. Mário Olinto de Oliveira, Presidente da 

Associação Pestalozzi do Brasil, a Professora Honorina Macedo Correia, o Dr. Ayrton Seixas e a Drª 

Lizair de Moraes Guarino, Presidente da Associação Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, com a 

finalidade de estudarem, com base na filosofia pestalozziana, os meios para a criação de uma 

Federação Nacional. Entretanto, foi somente em 28 de agosto de 1970 que nasceu a 

FENAPESTALOZZI – Federação Nacional das Associações Pestalozzi – tendo sido fundada pelas 

Associações Pestalozzi de Minas Gerais, do Estado do Rio de Janeiro, de Resende, de São Paulo e 

Associação Pestalozzi do Brasil. 

Surgida, desta forma, a partir da união de esforços para o atendimento a pessoa com 

deficiência, desde seu início não descuidou de fazer-se presente em todas as ações e atividades que 

se realizassem no Brasil, bem como incorporou a todos os movimentos que viessem beneficiar a 

vida das pessoas com deficiência. 

Hoje, a FENAPESTALOZZI constitui-se como uma verdadeira rede em todas as regiões, 

fazendo-se sempre presente, numa contribuição efetiva, em praticamente todas as comissões e 

eventos onde o foco é a defesa de direitos da pessoa com deficiência.  

A FENAPESTALOZZI tem como competência básica a articulação para o fortalecimento das 

entidades que compõem a Rede Pestalozziana com vistas à ampliação da assistência e inclusão social 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e suas 

famílias, entre outras ações. 

         Tem tido relevante papel nos avanços da legislação beneficiando as pessoas com deficiência. 
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Suas ações motivaram o fomento e a criação dos mais importantes órgãos públicos voltados para o 

cuidado com a pessoa com deficiência. Como exemplo a Subsecretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – SNPD, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação 

- MEC, o Conselho nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE, além de inúmeros 

outros de âmbito estadual e municipal. 

Destacam-se as visitas que a atual gestão tem realizado junto às afiliadas orientando-as nas 

atividades desenvolvidas, assessorando-as e fortalecendo ainda mais o Movimento Pestalozziano. 

Um diferencial que a Rede tem apontado é o pronto atendimento pelos diretores da 

FENAPESTALOZZI às suas demandas nos contatos virtuais, ao telefone e presencial através das visitas 

às afiliadas. Conhecer a realidade da Rede tem sido prioridade para a atual gestão, pois é de 

fundamental importância o assessoramento e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, haja 

vista a uniformização ao atendimento almejado na evolução do movimento. 

A FENAPESTALOZZI disponibiliza também equipe para atender a Rede Pestalozziana, tirando 

dúvidas a respeito do funcionamento de suas unidades, com informações de qualidade sobre 

requerimento e renovação dos documentos necessários. 

O processo de capacitação da equipe e dos dirigentes tem sido um diferencial para o 

crescimento e fortalecimento da rede. Abaixo citamos as capacitações realizadas: 

 2012 a FENAPESTALOZZI iniciou os Encontros Nacionais de Dirigentes do Movimento 

Pestalozziano este realizado em Brasília e na ocasião possibilitou com que todos 

viessem a conhecer a nova sede da FENAPESTALOZZI.  

 2013 o II Encontro aconteceu na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, na sede da 

primeira entidade da Rede Pestalozziana.  

 2014, III Encontro Nacional de Dirigentes em João Pessoa/PB.  

 2015, IV Encontro Nacional de Dirigentes em Maceió/AL.  

 2016, o XIV Congresso Nacional das Associações Pestalozzi e I Fórum Nacional de 

Autodefensores com criação do Conselho Nacional de Autodefensores.  

 2017 o V Encontro Nacional de Dirigentes do Movimento Pestalozziano na cidade de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul/MS. 

 2018 o II Fórum Nacional de Autodefensores e o VI Encontro Nacional de Dirigentes 

do Movimento Pestalozziano, de 26 a 29 de agosto de 2018 no SESC – Unidade de 

Copacabana no Rio de Janeiro-RJ. 

 2019 o XV Congresso Nacional das Associações Pestalozzi, de 13 a 15 de outubro de 

2019, no Centro de Convenções Ruth Cardoso em Maceió-AL.  
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MISSÃO 

 

Congregar, articular, representar e fortalecer as entidades que compõem a rede Pestalozziana, 

visando ampliar a assistência e a inclusão social, bem como outros benefícios de direito para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e suas famílias.  

 

VISÃO 

Expandir o Movimento Pestalozziano em todo o território nacional, resguardando e divulgando os 
seus princípios filosóficos envolvendo o maior número de pessoas com e sem deficiências, na busca 
constante da excelência em seu atendimento. 
 
 
PRINCÍPIOS 
 
Zelar pelo respeito entre todos os envolvidos direta e indiretamente na Instituição, pautados na ética, 
democracia, transparência e unidade que sempre caracterizaram o Movimento Pestalozziano em 
suas ações. 

 

VALORES 

 Ética 

 Compromisso 
 Inovação 

 Respeito 
 Autonomia 
 União 
 Simplicidade 
 Excelência 

 

OBJETIVOS 

 

 Promover a defesa e garantia de direitos das Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais 
do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Promover campanhas em âmbito nacional sobre os direitos da Pessoa com Deficiência, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Defender e promover os interesses das entidades afiliadas no Brasil e no exterior;  

 Incentivar a criação de novas Associações Pestalozzi nos municípios onde não existam, bem 
como a vinculação de entidades em funcionamento às unidades já existentes, de acordo com 
a demanda local;  

 Orientar as afiliadas quanto a processos que visem ao aprimoramento do atendimento das 
Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas 
famílias; 

 Promover o intercâmbio com organizações e entidades nacionais e internacionais, para troca 
de experiências visando ampliar os recursos técnicos e materiais das entidades afiliadas, 
podendo filiar-se a estas organizações e entidades ou com elas celebrar protocolos de 
intenções, parcerias, convênios ou outros instrumentos; 

 Organizar congressos, seminários, encontros, simpósios e cursos ou similares em âmbito 
nacional e internacional; 

 Incentivar a adoção de novas metodologias e a introdução de tecnologias avançadas, visando 
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à modernização e atualização do processo de atendimento das Pessoas com Deficiência, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Estimular a realização de estudos e pesquisas referentes às políticas públicas voltadas para 
as Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e 
suas famílias; 

 Orientar as afiliadas para que desempenhem seu papel de agentes inovadores, planejando e 
implantando ações voltadas às Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Promover mecanismos para a divulgação das ações desenvolvidas; 

 Prestar assessoria permanente às afiliadas, no que se refere ao seu funcionamento, bem 
como, adequação e aplicabilidade do conjunto de leis, normas e outros dispositivos legais; 

 Atuar junto aos segmentos nacionais e internacionais que tratem de políticas públicas e seu 
controle social, voltadas às Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Produzir e manter publicações;  

 Combater toda forma de ameaça ou de violação de direito das Pessoas com Deficiência, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Defender ativamente o direito ao protagonismo das Pessoas com Deficiência e Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades; 

 Incentivar o estabelecimento de parcerias, acordos, convênios, entre outros com os poderes 
públicos; 

 Lutar pela ampliação do acesso ao Benefício de Prestação Continuada, entre outros 
benefícios e direitos para as Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias; 

 Lutar pela ampliação e garantia de acessibilidade aos recursos de dispositivos e tecnologias 
assistivas, ajudas técnicas e superação de barreiras arquitetônicas, entre outras, que as 
Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas 
famílias se deparam no exercício de seus direitos; 

 Incentivar ações que possibilitem o acesso à renda e ao trabalho protegido das Pessoas com 
Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades; 

 Firmar convênios, acordos e parcerias com órgãos públicos e instituições privadas nacionais 
e internacionais para concepção, desenvolvimento, execução e obtenção de recursos 
técnicos ou financeiros destinados ao cumprimento de seus objetivos institucionais;    

 Implantar educação profissional e ensino superior, com cursos de profissionalização técnica, 
extensão e aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação, que contribuam para o acesso ao 
conhecimento e profissionalização, presencial e/ou à distância, de acordo com a legislação 
em vigor; 

 Produzir e comercializar produtos e serviços. 

 

 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2020 

 

A FENAPESTALOZZI propõe para o ano de 2020 ações conjuntas com sua missão, princípios e 

objetivos somados às atividades realizadas pelo Governo Federal e busca de parcerias para 

fortalecimento e desenvolvimento do Movimento Pestalozziano. Bem como o exercício da 

excelência técnica e gerencial e os ideais democráticos que caracterizam a sua atuação. Neste 

sentido, contempla as seguintes categorias de ações: 
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A.  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 Elaborar Relatório de Atividades do ano de 2019 para registros das atividades realizadas. 

 Elaborar apresentação de Prestação de contas do Ministério Público do Distrito Federal – 

MPDFT – anos de 2019; 

 Organização de comemoração online do aniversário de 50 de fundação da FENAPESTALOZZI, 

devido a pandemia do covid-19, seguindo as recomendações do Organização Mundial de 

Saúde.  

 Elaborar o Projeto I Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano, para 

realização em 2021/2022; 

 Elaborar Projeto Cultural “A Rosa” para realização em 2021; 

 Elaborar Projeto PRONAS/PCD; 

 Elaborar Projeto de realização III Fórum Nacional de Autodefensores do Movimento 

Pestalozziano; 

 Elaborar Projeto de realização do VIII Encontro Nacional de Dirigentes do Movimento 

Pestalozziano;  

 Executar Projeto de pesquisa com o Tema: “O Enfrentamento do Abuso e da Exploração 

Sexual, do Bullying e do Suicídio em Crianças e Adolescentes com Deficiência Intelectual no 

Brasil” com realização 2020/2021; 

 Implantação de sistema de dados da Rede Pestalozzi com as informações das afiliadas; 

 Realizar visitas técnicas às afiliadas, com intuito de aumentar o vínculo e avaliar as 

necessidades da instituição e também indicar as possíveis melhorias a serem realizadas na 

afiliada; 

 Reunir Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Científico para 

tratar de gestão institucional desde planejamento, execução e avaliação das ações; 

 Colaborar nas atividades do Movimento Nacional de Autodefensores – MONPAD; 

 Busca de doação e apoio para manutenção das atividades; 

 Consulta junto ao DETRAN nos demais estados a fim de regularizar todas as pendências e 

transferir os veículos para as filiadas; 

 Prestar assessoria permanente às entidades afiliadas; 

 Oferecer suporte para as reuniões, eventos e outras participações da Diretoria; 

 Realizar de forma sistêmica a captação de recursos para manutenção institucional em prol 

das realizações ao assessoramento e acompanhamento junto às afiliadas. Atualmente, 

enviamos a todas afiliadas informações de Editais para envio de projetos com objetivo de 
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obter recursos para realização do mesmo. 

 

B.  RELACIONAMENTO COM A REDE 

 

 Implantação do novo portal da FENAPESTALOZZI atualizado com informações sobre a rede, 

com orientações sobre isenções e imunidades, pedidos de doações, orientações sobre o CE-

BAS da saúde, educação e Assistência Social; 

 Assessoramento nos processos de cadastro/inscrição/registro das Afiliadas em Conselhos Es-

taduais, Municipais e Nacionais de Assistência Social; Educação e Saúde. Acompanhamento 

do Certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social – CEBAS: Assistência Social; 

Educação e Saúde; 

 Acompanhamento do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.  

 Realização de pesquisa com a Rede para levantamento de dados da Rede; 

 Realizar formação para a Rede presencial e a distância; 

 Buscar apoio para a Federação Nacional e Afiliadas poderem realizar suas ações e programas; 

 Incentivar a implantação do movimento municipal e estadual de autodefensores nos muni-

cípios e estados que ainda não tem este organizado. 

 

C. CONTROLE SOCIAL 

 

 Participar das reuniões Ordinárias do CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, bem como em todas as reuniões Extraordinárias a serem convocadas; 

 Participar de 12 reuniões ordinárias do CNS – Conselho Nacional de Saúde; 

 Participar das reuniões ordinárias do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente;  

 Participar de 12 reuniões do Comitê de Cadastro Nacional de inclusão das pessoas com 

deficiência; 

 Participação das reuniões do Comitê de Cadastro Inclusão e Modelo de Avaliação da 

Deficiência, junto à SNPD, em Brasília/DF; 

 Participar das reuniões do Fórum Nacional de Assistência Social; 

 Participar de eventos de luta por Garantia de Direitos das Pessoas com Deficiência; 

 Participar nas Conferências Nacionais de Assistência Social, Saúde, de Direitos Humanos e 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

 Participar das reuniões da RENDAS BRASIL- Rede Nacional de Defesa e Assessoramento do 

SUAS;  

http://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/conteudos-estaticos/regimento-interno
http://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/conteudos-estaticos/regimento-interno
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 Participar das reuniões do CRPD – Comitê Brasileiro das Organizações Representativas das 

Pessoas com Deficiência. 

 

D.         ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRO 

 

 A gestão financeira da FENAPESTALOZZI tem como objetivo promover o fortalecimento 

institucional, favorecendo a efetivação de seus programas e ações de maneira eficiente e 

eficaz, valorizando o princípio da transparência de todo o processo organizacional e 

financeiro. 

 Atualizar relatórios de débitos das Afiliadas. 

 Estruturar o sistema contínuo de monitoramento e cobrança de receitas previstas. 

 Elaborar modelos de relatórios mensais de receitas e despesas – planejamento financeiro. 

 Apresentação do movimento contábil. 

 

 

E.  ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Atualizar e manter o portal da FENAPESTALOZZI.  

 Atualizar e gerenciar perfis nas Redes Sociais, com objetivo de atingir um maior número de 

pessoas, de forma que o Movimento Pestalozziano seja reconhecido pelo seu 

comprometimento e trabalho realizado;  

 Atualização dos manuais da Marca para uso exclusivo da Rede Pestalozzi; 

 Verificação de todas as Afiliadas com perfis nas redes sociais: Nomes sociais (razão social); 

uso de logomarca e imagem; 

 Criação de páginas para as Federações Estaduais e indicação de administradores para 

organização, manutenção dos dados e inclusão de informações das afiliadas do seu 

respectivo estado; 

 Envio por e-mail de informações sobre editais para apresentação de projetos, de doação, de 

desfazimento de bens; 

 Criação de acervo digital com documentos de 1970 a 2020; 

 Criação de acervo digital de Lizair de Moraes Guarino, Olivia Pereira, Helena Antipoff e 

Professora Sarah Couto César. 

 

F.  DIRETORIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

A Diretoria para assuntos jurídicos foi criada na última alteração estatutária para organizar este setor 
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na Federação Nacional, desempenhando papel fundamental junto aos demais órgãos de sua 

composição, opinando sobre a juridicidade e legitimidade de toda matéria discutida. Possui função 

de assessoramento jurídico a toda a Rede Pestalozziana, com a permanente orientação, análise, 

acompanhamento e disponibilização de todo o arcabouço legal, para que as Associações Pestalozzi, 

Federações Estaduais e Entidades Análogas afiliadas a FENAPESTALOZZI - Federação Nacional 

possam salvaguardar seus interesses na defesa dos direitos da pessoa com deficiência.   

 

 

G.  EXPANSÃO DO MOVIMENTO PESTALOZZIANO 

 

 Criar novas Associações Pestalozzi; 

 Promover fortalecimento das afiliadas; 

 Criar Federações Estaduais nos Estados onde ainda não existam de acordo com o Estatuto da 

FENAPESTALOZZI. 

 

H. IMÓVEIS 

 

 Acompanhar situação de pagamento de IPTU através de solicitação dos comprovantes de 

pagamento referentes aos Imóveis da FENAPESTALOZZI em uso pelas Associações Pestalozzi 

nos Estados de Recife/PE e São Luís/MA. 

 

I.  VEÍCULOS 

 

 Verificar junto aos DETRAN de todo o Brasil a situação de veículos em nome da 

FENAPESTALOZZI através de pesquisa pelo CNPJ da Federação; 

 Transferir para as afiliadas os veículos tipo Kombi que estão em nome da FENAPESTALOZZI e 

sendo utilizados pelas afiliadas. 

 

 
 

 
ESTER ALVES PACHECO 

PRESIDENTE 
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI - FENAPESTALOZZI 

 

 


