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Editorial

“De que me adianta temer o que já aconteceu?
O tempo do medo já aconteceu, agora, começa o tempo da esperança.”

Paulo Coelho

“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13, do Esta-
tuto a participarem da eleição dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho consultivo observado 
o artigo 8º, para o período de 1°de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 
IMPORTANTE:
Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o disposto no artigo e 15° do esta-
tuto, que assim dispõe:
A diretoria será integrada por associados efetivos que sejam, comprovadamente pais ou responsáveis, irmãos, 
tios e avós, absolutamente capazes civilmente, de autistas atendidos pela AMA ou associado fundador. 
Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requisitos das letras “A” ou “B” do 
item 1º do artigo 8°, além de ser pré-qualificado de forma irrecorrível pelo conselho consultivo:
a) tenha filho atendido pela AMA, ou
b) seja um dos sócios que participaram da fundação da associação.
A chapa completa deverá ser oficialmente apresentada até 20/09/2019 às 12h através de e-mail endereçado ao 
endereço: eleicoes2019@ama.org.br.

DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DAS CHAPAS PELO CONSELHO CONSULTIVO
O conselho consultivo inicialmente se reunirá no dia 20/09/2019 às 14h dando início ao processo de pré-quali-
ficação das chapas propostas. Havendo restrições no todo ou em parte de alguma das chapas propostas, o con-
selho deverá comunicar a restrição por escrito na mesma data de 20/09/2019 e estender o prazo para a reformu-
lação e reapresentação das chapas não qualificadas, até a data de 30/09/2019 às 12h. O conselho consultivo se 
reunirá às 14h do dia 30/09/2019 para finalizar o processo e informar por escrito a todos os associados quais são 
as chapas qualificadas. 
- A eleição ocorrerá no dia 31 de outubro de 2019, no período contínuo das 10:00h às 15:00h horas nas se-
guintes unidades desta instituição: 
 -Na Unidade Cambuci, no endereço da Rua do Lavapés, 1.123 e
 -Na Unidade Parelheiros, no endereço da Rua Henrique Reimberg, 1.015 
- Os votos serão secretos e dispostos em uma urna sob supervisão do responsável designado para cada unidade e 
mediante assinatura da lista de presença. 
- O término do período eleitoral dar-se-á com a proclamação dos eleitos pela presidência do processo eleitoral. 
- Após a proclamação os votos serão arquivados, lavrada a ata pela Presidente da Associação que representará 
tão somente o resultado da eleição, e assinados os termos de posse dos eleitos.

São Paulo, 1 de agosto de 2019 
 
Maria de Fatima da Silva Souza 
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Amigos,
Agosto é um mês muito especial para 
nós porque 
é neste mês 
que come-
moramos o 
aniversário 
da AMA 
que este 
ano será 
o 36° e 
também 
porque em 
agosto, 
de certa 
forma, 
recomeça-
mos.
Na edição de julho, fizemos um balanço 
do fechamento do primeiro semestre que 
nos deixou muito orgulhosos e nesta e-
dição podemos dizer com satisfação que 
já estamos preparados para mais uma 
etapa de trabalho árduo, mas gratificante.
Eu quero chamar a atenção para dois 
assuntos muito importantes que estão 
sendo tratados na edição deste mês. O 
primeiro assunto é a Eleição da Diretoria 
para o biênio 2020-2021 que ocorrerá 
dia 31 de outubro próximo. Gostaria de 
lembrar que esta nova modalidade de 
eleição, requer a formação de chapas e 
também que a passagem do tempo às 
vezes nos surpreende e que a aprovação 
de uma chapa, de acordo com o nosso es-
tatuto necessita de alguma antecedência 
para poder passar pelo rito de aprovação.
Outro assunto de grande importância é a 
Doação Automática da NF Paulista. Nós 
precisamos muito da adesão de todos os 
pais, profissionais e seus amigos e fa-
miliares. Eu queria dizer que espero que 

a AMA receba um grande presente de 
aniversário para ser desembrulhado 

no início de 
setembro, 
ou seja, que 
no início 
do pró-
ximo mês, 
sejamos 
surpreen-
didos com 
um aumento 
importante 
no número 

dos doadores 
automáticos 
ocorrido no mês 
de aniversário.
Gosto de termi-
nar cada edição 
agradecendo a 
todas as pes-
soas que de 
alguma forma 
trouxeram a sua 
colaboração. 
Hoje, às vésperas 
do aniversário 
da AMA, peço 
licença para 
concluir este 
editorial com 
uma declaração 
de amor por esta 
Associação e 
reconhecimento 
pelo que ela fez 
por mim como 
mãe, como pro-

Na edição de junho, publicamos o Edital de convocação para as eleições 
deste ano, no formato tradicional de todas as eleições. Alguns pais, solicita-
ram que as eleições fossem feitas durante o período de atendimento, para 
que todos pudessem votar.
A proposta foi levada à diretoria por nossa Presidente, a Fatima, e 
foi decidido que gostaríamos de atender estes pais. Pedimos uma as-
sessoria jurídica a nosso Conselheiro Brandão que prontamente enviou 
uma sugestão que serviu de base para a elaboração do novo Ed- i-
tal que aqui apresentamos.
Chamamos a atenção que o formato de eleições com URNA, demanda 
a existência de uma ou mais chapas e que a proposta de chapas novas, 
deve ser aprovada pelo Conselho Consultivo e por isto, pedimos a todos os 
pais que leiam o Edital com muita atenção e que perguntem tudo que não tenham compreendido total-
mente.

Novo molde de eleições

fissional e como pessoa e pelo cresci-
mento de meu filho Guilherme. Como 
esta história tem um número muito 
grande de personagens importantes, 
e não tenho capacidade de agradecer 
a cada um por sua participação, lanço 
ao ar o meu maior muito obrigado, 
desejando que este se transforme em 
graças, saúde e alegrias.
Desejo a todos um feliz agosto. Um 
abraço a todos. 

Ana Maria S. Ros de Mello
anamaria@ama.org.br



Primeiramente gostaria de 
agradecer a todos os profis-
sionais da AMA. Nesses lon-
gos 11 anos, meu filho Willian 
Yuji Odawara Shin estudou 
desde abril de 2008 a julho 
de 2019.
Tenho gratidão por todos os 
profissionais que conviveram 
com ele na AMA e agradeço à 
instituição por ter dado todo 
o suporte, ao longo destes 
anos com muita dedicação.
Todo o trabalho feito à pes-
soa com deficiência só é eficaz 

quando existe vínculo en-
tre ambos, aluno e profes-
sor, e isso faz a grande 
diferença. Muito obrigado 
a todos os envolvidos 
nesta dura jornada que é a 
educação especial.
Saio satisfeita com o re-
sultado do trabalho que 
a AMA ofereceu nestes 11 
anos. Agora ele vai para 
uma nova fase na vida 
dele.
Muito obrigada a todos!
Natalia mãe do William.

Depoimento da Natalia, mãe do William

Nota Fiscal Paulista
Painel de acom-
panhamento de 
desempenho dos 

assistidos
No mês de agosto computamos um total de 191 doadores automáticos da NF 
Paulista o que corresponde a menos de 3% de aumento em relação aos doa-
dores do mês de julho e que 
por enquanto está um pouco 
abaixo de nossas expectativas 
para chegar à meta dos 400 
doadores até o final do ano. 
Por isto, pedimos a todos 
este presente de aniversário 
à AMA. Quem ainda não 
tiver se cadastrado, por favor, 
cadastre-se e quem já o fez, 
por favor, convença alguém 
mais a fazê-lo.
Por isto, vamos repetir – O 
processo é incrivelmente simples. Basta estar cadastrado na Nota Fiscal Pau-
lista e entrar no site https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/, fazer o login com seu  
CPF e senha, clicar na aba “entidades” e escolher “Doação de cupons com CPF 

(automática)”, e digitar o CNPJ da AMA 
52.802.295/0001-13. Depois, é impor-
tante que você tenha feito um primeiro 
resgate e em seguida, cada vez que em 
uma compra você informar seu CPF, es-
tará ajudando a AMA.
Como eu disse no início, a operação é 
muito simples, mas em caso de dúvida 
podem enviar-me um e-mail no endereço 
anamaria@ama.org.br e quem quiser 
ajuda para efetuar a doação pode vir to-
mar um cafezinho conosco no Cambuci e 
a Rosana terá o máximo prazer em ajudar 
a fazer a operação do cadastro, ou em 

Parelheiros que o Silvio e a Patrícia também comemorarão o seu gesto.
Ana Maria S. Ros de Mello
anamaria@ama.org.br

Meu nome é Odete e hoje, 31 de julho de 2019, tenho a honra de poder contar que meu filho 
Douglas, de 20 anos de idade, assistido da AMA há 14 anos, está se despedindo da Instituição 
porque conseguiu uma vaga de emprego dentro da cota de PCD de uma grande empresa. Em 
2005, quando ele entrou na AMA com 6 anos de idade, seu PEP-R apontava 1 ano e 11 meses 
como a sua idade de desenvolvimento. Ele não fazia contato visual, era ecolálico, não intera-
gia, era resistente, arredio e apresentava seletividade alimentar.
Se eu tivesse que escolher duas palavras para me definir, na época, seriam "perdida e espe-
rançosa". Deu-se início a uma intensiva terapia, na qual confiei tanto no método quanto nos 
profissionais. Muito trabalho conjunto, AMA-família, para alcançar os melhores resultados. 
Nesses 14 anos, excelentes profissionais cuidaram do Douglas tanto na área educacional 
quanto terapêutica, sempre com muita dedicação e paciência. Acompanhei a AMA, como 
instituição, na sua luta diária pelos direitos dos Autistas, fazendo de tudo para manter os Con-
vênios com as Secretarias da Educação e da Saúde do Estado de SP; e também promovendo 
Palestras informativas, Cursos de Formação de Profissionais, os quais muitos vieram a fazer 
parte do quadro de funcionários da AMA. Vi a AMA expandir, abrir novas unidades e novas 

vagas. 
Atualmente, o Douglas faz parte do grupo de jovens assistidos da Unidade Cambuci- Setor Luis Gama, onde ele foi alfa-
betizado e desenvolveu inúmeras habilidades sociais e de trabalhos manuais. Recentemente, eu o levei à uma ONG que 
faz inclusão social de PcD no mercado de trabalho e ele foi chamado! Está oficialmente empregado!
Hoje, assinei a saída do Douglas, pois concluo que a AMA cumpriu sua missão de preparar meu filho portador de TEA 
para a vida adulta! Para mim, o dia de hoje é como se fosse a Formatura dele na AMA. Espero que a vaga dele sirva para 
que um novo assistido possa crescer, como meu filho! Só tenho a agradecer a todos os envolvidos nessa conquista! E 
espero que a nossa história possa inspirar aqueles que estão nessa luta. Acreditem no potencial dos portadores de TEA, 
confie no trabalho da AMA e desejo que possam comemorar vitórias como nós! 
Hoje, escolho essas duas palavras para me definir "orgulho e gratidão"!
Odete Akamine Sato
Mãe de Douglas Jun Sato

Depoimento da Odete, mãe do Douglas

Dando continui-
dade ao trabalho 
de prestação de 
contas do traba-
lho realizado com 
os assistidos da 
AMA que quere-
mos tornar público, 
estamos colocando 
aqui o painel de 
prestação de conta 
que se inicia agora 
no segundo semes-
tre.


