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IRMANDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

RUA M I G U E L DE F R I AS . 1 2 3 - TE L . : 620-5115 
NITERÓI 

C. G . C. 30 .081,012/0001-59 

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 
GOVERNO FEDERAL : DECRETO N.o 72.631 DE 16 DE AGOSTO DE 1973 

GOVERNO ESTADUAL : LEI N o ~ .906 DE • DE SETEMBRO OE 1967 

Ilmos. Senhores 

Membros do Conselho Deliberativo da IRMANDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

A Mesa Administrativa da IRMANDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, cumprindo o 

que dispÕe o artigo 15 dos seus Estatutos, vem, com o presente RelatÓrio, submeter 

a apreciaçao e julgamento dos Senhores Conselheiros, os atos praticados pela sua 

administração e as contas relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro de 1996. 

A Irmandade, desde sua fundação em 24 de junho de 1854, por determina-
-çao de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II e sua Majestade a Imperatriz Dona T~ 

reza Cristina e de acordo com o que dispÕe os atuais estatutos, tem por finalidade 

precfpua a proteção, a assistência e educação a infãncia, o amparo a velhice e a 

assistência aos desamparados, tendo como seu primeiro provedor, Darrigue Faro, Ba

rão de Rio Bonito, então Presidente da Provfncia do Rio de Janeiro . 

Inicialmente foi instalada em Niterói, na Praça da Memória, atual Praça 

General Gomes Carneiro - RINQUE, no Centro da Cidade, e em 15 de janeiro de 1865 

foi transferida para a rua da Constituição, atual Rua Miguel de Frias,l23, Icara1, 
onde iniciou as suas obras de caridade, pelo então Provedor, Berlarmino Ricardo de 

Siqueira, Barão de São Gonçalo, grande amigo do Imperador Dom Pedro II, tendo doa

do na ocasião um rico quadro com moldura dourada e com o competente dossel, com o 

retrato de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. 

O Imperador Dom Pedro II, grande protetor do Asilo de Santa Leopoldina, 

primeira instituição integrante do conglomerado filantrÓpico da Irmandade, conce

deu-lhe o dom1nio de uma faixa de terras localizadas em Icara1. Instituiu-se assim 

o aforamento destas terras a favor do Asilo de Santa Leopoldina, garantindo a susten
tação inicial desta Instituição de caridade que asilou carinhosamente grande parte 

das filhas dos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai. 

Inspirada na obra prodigiosa do grande apÓstolo do amor ao proximo, SÃO 
' VICENTE DE PAULO, e com a cooperação valiosa das Irmãs Filhas da Caridade de São 

Vicente de Paulo, a Irmandade desde a sua fundação está realizando uma obra de cu

nho cristão, projetando-se como uma das grandes instituiçÕes filantrÓpicas. 

A administração interna da Irmandade continua a ser feita pelas Irmãs 

Filhas da Caridade de são Vicente de Paulo, sob a supervisao da Irmã Superiora 



Catarina Mourão, também Diretora do Colégio São Vicente de Paulo, e que , cada vez 

mais, se recomenda a nossa consideração pe l o cri téri o e dedicação com que a conduz , 

projetando o Colégio como uma da s grandes instituiçÕes educacionais do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Há que se destacar ainda a açao de todas as Irmãs que, nos devidos seto

res, atuam decididamente para o bom desempen~ das diversas atividades administrati 

vas e assistenciais da Irmandade. 

A Irmandade, socorreu, durante o ano de 1996, algumas instituiçÕes filan 

trÓpicas que estavam muito necessitadas e abai xo relacionadas: Casa da Criança de 

NiterÓi; Abrigo Cristo Redentor- São Gonçalo; Jornal Unidade CatÓlica- NiterÓi;Con 

fraria Nossa Senhora da Conceição- NiterÓi; Creche Monsenhor Ilidio Robaima - Ni 

terei; Instituto das Missionárias de Santo Antonio- NiterÓi; Seminário São José -

Niterói e ainda a Mitra Ar.quidiocesana de Niterói e o Colégio Padre Correia, em Pe

trópolis. 

É, na realidade, um centro ativo de obras sociais abrangendo um complexo 

de atividades de assistência aos necessitados de ambos os sexos e de todas as fai
xas etárias, incluindo ainda estudantes carentes. 

Estas atividades são desenvolvidas pelas unidades que se mantêm em ple 

no e eficiente funcionamento a saber: 

CAPELA NOSSA SENHORA VAS GRAÇAS - Vunã: Ãngei.a. de. Flle.i;t:a.6 

A nossa Capela, centenária, estava com o madei ramento do assoalho da na

ve, incluido o Altar, do coro, das esquadrias das janelas, forro e parte do telha

do, comprometidos pela ação devastadora dos cupins, que tornaram imperativo sua sub~ 

tituição, como medida de segurança e de conservação. Na capela, aberta a comunidade, 

são realizadas missas diariamente. Também é frequentada pelos alunos sob a orienta

ção dos professores do SER- Serviço de Orientação Religiosa. 

CRECHE MENINO JESUS - IJUJtã: Bvuw..d.e;te. Súnonc.illo 

A Creche Menino Jesus está instalada em edific i o construido para esta f i 

nalidade e com todos os requisitos modernos necessários ~ sua função, sendo conside 

rada de excelente padrão. Em regime de semi-internato , com horário diurno integral, 

mantém 50 crianças, as quais presta toda a assistência requerida pela faixa etária 

de 2 até 4 anos de idade, com a melhor e a mais adequada alimentaçã~acompanhadapor 

nutricionista, com vestuário, higiene, exames preventivos , vacinaçÕes, remédios e 

atendimento médico e psicolÓgico permanentes, prestado po r pediatras que as assi s

tem, diariamente, incluindo o fornecimento dos medicamentos prescritos. 

A Creche é dotada de dormitÓrio , sala de recre ação , sala de refeição , so 

lário, pátio externo com balanços, escorrega, cai xa de areia e audiovisual. Possue 

também, banheiro com chuveiros de água quente e fria, vaso sanitário apropriado pa

ra a faixa etária, cozinha prÓpria. As crianças de 3 a 4 anos fazem as séries do Ma 



ternal, com 20 alunos e o lQ Per1odo do Pré-Escolar, com 30 alunos, na Creche e de
pois são encaminhadas ao 2Q Per1odo do Semi-Internato são José. 

SEMI-INTERNATO SÃO JOSE - Vunã. Lydi..a. V.ic.e.n.tim 

Sob total apoio e incentivo da Irmandade de São Vicente de Paulo,o Semi

Internato atende, atualmente, a crianças co; idade variando entre 4 e 8 anos, além 

de formação pedagÓgica, do Pré-Escolar à Alfabetização, 4 refeiçÕes diárias, atendi 

menta dentário, pediátrico, fonoaudiolÓgico e psicolÓgico . Tudo isso com uma dose 

muito grande de carinho por parte de todos que lidam diretamente com os alunos, se

jam eles professores, funcionários de apoio ou terapeutas. 

Tem sido gratificante ouvir das proprias crianças ou de seus pais, fra

ses c o mo e s s a s 11 eu nã.o qu,vw iA palUl. ou.tlr.a. e..6 c.ola. . .. 11
; 

11 a. m.i.nha. e..6 c.ola. e qu.e. e 0/Lg~ 
niza.da. ... "; "u~a. uc.ola. 6o.i a. mel.holl c.o~a. qu.e. a.c.on:te.c.eu na. minha. v ..ida. . •. "; "eu a.mo 

a. minha. u c.ola. pollqu.e. a.qu..i ~ou. 6 eLi.z ! " 

Além das crianças, são atendidos, também adolescentes carentes, estudan
tes da rede pÚblica de ensino, com cursos pré-profissionalizantes de Datilografia, 

Corte e Costura, Artesanato, Bordado e TricÕ; Reforço Escolar, através de estudo di 
rígido e Orientação Religiosa. 

Além da formação pedagÓgica e religiosa dentro da Filosofia Cristã, te

mos sido responsáveis, com muito orgulho, pela formação moral e espiritual das cri

anças que por aqui passaram e que ainda passarão. Com isso, cremos estar formando 

cidadãos dignos e frut1feros para a nossa sociedade. 
~ 

O ano de 1996 foi um ano abençoado para todos nos, pois tivemos muitas 

oportunidades para realizar eventos que permitiram tornar nossas crianças mais fell 

zes. Agradecemos a todos que direta ou indiretamente nos apoiarameincentivaram nas 

realizaçÕes internas e externas. 

ABRIGO IRMÃ LOPES - Illmã. Al.da. Antu.nu 

Esse Departamento acolhe e abriga 26 (vinte e seis) senhoras idosas, em 

quartos individuais. Recebem café, almoço, lanche e jantar com orientação de nutri

cionista. O Abrigo possui sala de refeiçÕes e de estar, com aparelho de televisão e 

acomodaçÕes. Recebem ainda assistência médica, psicolÓgica e religiosa, que propi

ciam um ambiente acolhedor, saudável e repleto de calor humano, onde ficam acomoda
das. 

PROJETO "SERVIR" 

Criado pela Irmandade, o PROJETO "SERVIR" e um serviço direcionado aos 
quase 180 funcionários mais necessitados de nossa Instituição que recebem um tra 

tamento fraterno, com fornecimento de refeiçÕes, assistência médica, odontolÓgica e 
social. Foram feitos 594 atendimentos diversos. 
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Aux1lios Pecuniários 

Prestados a grande número de funcionários que se encontravam em dificuld~ 
des como: sepultamento de entes queridos, nascimentos, hospitalizaçÕes e recuperaçao 

de moradias parcialmente destru1das pelas intempéries ocorridas. 

Plano "CONSTRUIR" 

Criado em fevereiro de 1995 por iniciativa do Provedor, o Plano "CONS ... 
TRUIR", através de doaç~o de materiais de construç~o usados ou doados pela Irmandade, 

possibilitou que diversos funcionários iniciassem ou reformassem suas casas, ajudan
do-os no transporte do material doado. 

DoaçÕes 

Exames laboratoriais; medicamentos, hospitalização; consultas médicas es
pecializadas; aux1lio funeral. 

Próteses Dentárias 

Quando o Serviço OdontolÓgico que atende aos funcionários verifica a ne
cessidade do emprego de prótese dentária, a Irmandade facilita o pagamento junto ao 

protético. 

AMBULATÕRIO e VISPENSÃRIO SÃO VICENTE VE PAULO - I~ã Vuiee AugU6ta de ~ 

Esse Departamento foi instalado ~ela Irmandade em 1973, com a finalidade 

de atender e socorrer diariamente os pobres, indigentes e necessitados, oferecendo 

gratuitamente os seguintes serviços: 

Atendimento Médico 

- Cl1nica Geral .... . 2 médicos ............. 604 consultas 

-Ginecologia ...... . 2 médicos ............. 336 consultas 
-Dermatologia ..... . médico .............. 273 consultas 
-Pediatria ........ . médico . ............. 512 consultas 
-Nutrição ......... . nutricionista ....... 106 consultas 

- Fonoaudiologia ... . fonoaudiÓloga . ...... 72 consultas 
- Psicologia ....... . psicÓlogo . .......... 26 consultas 

Atendimento aos Funcionários 

- Médico •................................... 752 consultas 

- Dentista ............ . ..................... 778 consultas 

Outros Serviços 

Aplicaç~o de injeçÕes 

- Curativos 

742 

460 

Suturas e pequenas cirurgias .............. 12 

-Verificação de Pressão Arterial ........... 953 

- I y 
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As consultas especializadas sao oferecidas por conceituados profissio

nais, os quais com verdadeiro sentimento de caridade cristã, lançam-se à causa dos 

necessitados, sem qualquer objetivo de recompensa material. Após a consulta, os m~ 

dicamentos prescritos são fornecidos gratuitamente pela farmácia do Ambulatório . 

Cerca de 50 idosos, devidamente cadastrados, recebemmensalmente uma "ces 

ta básica" com generos de primeira necessidade como feijão, arroz, açÚcar, sal ,fu

bá, farinha de mesa, macarrão, Óleo de soja, leite em pÓ e sardinha em lata. 

Foram doados 250 enxovais para bebês, fornecido pela Obra do Berço, da 
Associação de Pais - ASPAM. 

Aos empregados mais modestos, indicados pelo PROJETO "SERVIR" e pessoas 

carentes não cadastradas, foram fornecidas este ano mais de 300 ''cestas básicas de 

emergência" contendo: feijão; arroz, açÚcar, sal, fubá, far i nha de mesaemacarrão, 

num total de cerca de 2.400kg/ano . 

SERVIÇO OVONTOLUGICO 

O gabinete dentário equipado pela Irmandade, funciona diariamente aten

dendo as crianças do Semi-Internato São José, da Irmandade , objetivando o serviço 

de profilaxia e tratamento dentário. 

O Ambulatório OdontolÓgico assiste a todos os empregados da Irmandade 

gratuitamente . 

COLÊGIO SÃO VICENTE VE PAULO - I~ã Catahina Moakâo 

Para a sustentaç~o de todas estas obras assistenciaisede caridade cris 

tã mantidas pela Irmandade de São Vicente de Paulo, foi necessário, no decorrerdes 

tes 140 anos, muita abnegação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. En
tretanto, as dificuldades cresciam e a diretoria em hora muito feliz, resolveu 

criar em 25 de abril de 1950, o Colégio são Vicente de Paulo com o objetivo de aj~ 

dar e aumentar os recursos para as obras de caridade e de oferecer a cidade uma 

instituição de elevado n1vel educacional e pedagÓgico, dentro de uma formação in

tegral dos alunos, como é, na realidade, o Colégio são Vicente de Paulo. 

A humanidade tem alcançado, nos Últimos tempos, extraordinário n1vel de 

desenvolvimento cient1fico e tecnolÓgico. Entretanto, o futuro das NaçÕes que se 

afiguram para o prÓximo século e terceiro milênio da Era Cristã será determinado 

pelo potencial de recursos humanos a que puder se elevar cada Nação. 

Dentro desse quadro de educação toma o Colégio dimensÕes particularmen-

te decisivas, como fator de formação do "novo homem", para a "nova era". Somente 

através dela poderemos preparar-nos para os desafios do futuro . 

A Igreja CatÓlica, através do processo histÓrico, tem-seposicionado,des 

de Medellin, passando por Puebla e recentemente Santo Domingo, a favor de uma ed~ 

cação comprometi da com a formação de um novo homem e de uma nova forma de vi da, mais 
justa, igualitária e fraterna. Uma educação voltada para um projeto so@ial, contrá 



·' 

' .. 

ri a a tudo o que avilta o ser humano. 

O Colégio São Vicente de Paulo, através da Irmã Diretora, sens1vel ao 

processo de transformaçÕes que vêm ocorrendo em n1vel mundial, comprometido com as 

orientaçÕes que emanam da Igreja CatÓlica, iluminadas pelo Carisma da Companhia, 

vem-se empenhando para que essa Entidade seja uma verdadeira Comunidade Educativa 

Vice ntina . Para tal tem oferecido todo o apo~o, possibilitando experiência que aju

dem a Escola a caminhar dentro de uma filosofia que busque a libertação do homem, 
primando pela qualidade de trabalho educativo. 

O Colégio são Vicente de Paulo,enfrentando o desafio do mundo atual, im

plantou a Informática Educativa, como componente extracurricular, para os alunos da 
lª à 8ª série do lQ grau, no ano letivo de 1995. 

Durante este ano letivo o Colégio desenvolveu atividades diversificadas 

com todos os segmentos (professores, pais e alunos) com o objetivo de aprofundar e 

aprimorar o trabalho educativo desenvolvido por esta Instituição, em busca ~ exce
lência na educação. 

Todos os filhos de professores e funcionários gozam de gratuidade plena 
de ensino. Também são beneficiários do ensino, diversos alunos com gratuidade total 
e parcial sob forma de bolsa de estudo. 

ESTACIONAMENTO SÃO VICENTE VE PAULO 

Moderno edif1cio ocupando uma área de 30.000m 2 , composto de loja no pavi 

mento térreo com 2.800m 2 , sete pavimentos com capacidade para abrigar 800 ve1culos 

e cobertura equipada com 3 quadras de tênis, 2 de "SQUASH", sauna, vestiários e ter 
raço panorâmico com serviço de bar. 

O prédio, de moderna concepção arquitetonica , esta equipado com 03 elev~ 
dores, rampas independentes para subida e descida dos ve1culos , sistema eletro-mecã 

nico de combate a incêndio (SPLINKERS), circuito interno de TV e luz de emergencia. 

Toda a renda oriunda do Estacionamento, dest i na-se especificamente, para 
atendimento de atividades filantrÓpicas. 

OBRAS NOVAS E SERVIÇOS VE MANUTENÇÃO PREVENTIVOS E CORRETIVOS EXECUTAVOS 

NOS PRiJPRI OS VA IRMANVAVE 

A - Obras Novas - Ampliação e Reforma 

- Substituição do piso do pátio dos pilotis junto ao AuditÓrio, de concreto para 
marmorite, num total de 264m 2 • 

- Instalação de rampa de estrutura metálica no Pavilhão Bras11ia, com extensão to 

tal de 22,20 metros lineares, para ser utilizados por portadores de deficiênci a 
f1sica, nos termos da Legislação em vigor. 

- Substituição do piso de Paviflex da Recepção do Colégio e entrada do AuditÓrio 
por granito, numa área total de 115m 2 • 
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- Construção de uma laje de proteção contra a chuva junto ao portao interno de en 
trada do Colégio, com 14m 2 • 

- Planejamento e execução do forro de proteção para a construção da laje da Cape-
1 a. 

Reforma geral da Capela incluindo: piso da nave em estrutura metálica e concre

to, revestido de granito; construçãodonovo coro em estrutura metálica revesti

da de madeira; novas esquadrias das janelas; substituição de todo o forro do te 
to e de algumas peças da estrutura do telhado e sua imunização contra cupins;nQ 

vas instalaçÕes hidro-sanitárias e elétricas; novo sistema de som, com tratame~ 

to acústico do forro da Capela; novo sistema de iluminação com a colocação de 

três lustres em bronze com pingentes de cristal e luvas de vidro e de doze apli 

ques nas paredes laterais, no mesmo estilo; novo Altar e de um parlatórioem má! 

more; substituição dos rodapés de madeira por granito em toda a Capela; reforma 

geral do mobiliário e pintura geral; colocação de uma placa de bronze com o no

me da Diretoria, alusiva a inauguração da restauração ocorrida em 27 de setem
bro de 1996, dia consagrado ao nosso orago. 

- Recuperação dos retratos do: Visconde do Rio Bonito; Visconde de Moraes. 

- Pintura de um retrato do Provedor Perpétuo da Irmandade, Asdrubal Delgado Laia 
Franco. 

Aquisição de varias instrumentos musicais para a Banda Musical do Colégio. 

-Para festejar o Natal, a Irmandade se revestiu de iluminação externa que abran

geram os arbustos, as árvores e parte da fachada do prédio principal e da Cape

la, que mereceu o elogio da imprensa escrita e televisada e da população de nos 
sa cidade. 

Construção de uma mesa de reunioes, medindo 5m x l,?Om, em pinho de riga retira 
do do assoalho da nave da Capela. 

B - Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva 

- Reforma do sistema elétrico da cozinha da creche. 

- Recuperação do mobiliário do Salão Nobre da Irmandade. 

- Revisão elétrica na Mecanografia para a instalação de computador e maquina de 

xerox colorida. 

- Preparação do novo Arquivo Geral da Irmandade. 

- Pintura geral e pequenos reparos no Colégio. 

- Revisão elétrica e hidráulica do Colégio. 

- Revisão e pintura nas passarelas de estrutura metálica. 

- Revisão do equipamento eletro-mecânico, ar condicionado e ventiladores. 
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O custo total das obras acima descritas foi de: R$ 377.913,08 (trezentos 
e setenta e sete mil. novecentos e treze reais e oito centavos). 

Niterói, 31 de dezembro de 1996. 

7 
Dr. Mario Nunes Picanço 

- Provedor -

Este Relatório foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 05 de fevereiro de 1997. 

Dr. Laédio 
- Secretário -
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