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DÁ DE SI MESMO, 
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MAIS DO QUE DÁ.”
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2019 - Grandes 
vitórias exigem 
grandes lutas
Custódio Pereira
Presidente
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É interessante observar 
que os sucessos e con-
quistas que obtivemos 

até aqui tiveram um impacto 
direto e notório no fortale-
cimento do próprio setor, 
que hoje, com nosso apoio e 
liderança, vive um momento 
de articulação e de união 
único em sua história – uma 
condição importantíssima 
para fazer com que nossa voz 
ecoe mais forte e seja cada 
vez mais ouvida em todas 
as esferas da sociedade. 

Um balanço de 2019 
mostra que as afirmações 
acima são absolutamente 
verdadeiras. Certamente 
este foi, assim como a 
Reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados, 
no governo Temer, um 
dos anos mais intensos 
que tivemos em toda a 
trajetória do FONIF. O 
árduo trabalho realizado a 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Desde a sua constituição legal, 
em 2015, o FONIF coleciona, 

ano após ano, muitos avanços 
significativos que vêm fazendo 
com que o nome da instituição 

se consolide cada vez mais 
no cenário nacional como a 
principal referência quando 
o assunto é a luta em favor 

da causa filantrópica. 

2019 - Grandes 
vitórias exigem 
grandes lutas
Custódio Pereira
Presidente

fim de defender os direitos 
das filantrópicas diante 
das ameaças da PEC 
Paralela da Reforma da 
Previdência no Senado, por 
exemplo, assemelhou-se 
a uma verdadeira batalha. 
Deparamo-nos, uma vez 
mais, com muita incom-
preensão e desinformação 
em relação ao nosso setor. 
Vimos bater à nossa porta o 
risco iminente de termos a 
missão de nossas entidades 
afetada de forma drástica, 
o que prejudicaria a vida 
de milhões de brasileiros 
que dependem das 
entidades filantrópicas 
para acessarem com dig-
nidade serviços de saúde, 
educação e assistência 
social em todo o país. 

Apesar de tudo isso, ao fazer 
esse relato, o sentimento que 
toma conta é o de realização 
por jamais termos desistido. 
Estivemos unidos como 
nunca. Marcamos presença 
no Governo Federal, Con-
gresso Nacional, no Supremo 
Tribunal Federal subsidiando 
os memoriais. Nos reunimos 
com as principais lideranças 
brasileiras, conquistamos 
aliados importantes - tanto na 
política, quanto na sociedade 
civil, promovemos eventos 
para debater caminhos e 
oportunidades para o nosso 
setor, nos antecipamos, 
realizamos pesquisas, 
trabalhamos de forma estra-
tégica, planejada e articulada 

em torno dos interesses 
comuns do nosso setor. 

E, felizmente, os resultados 
vieram. Vencemos a luta 
contra a PEC Paralela e con-
seguimos manter os nossos 
direitos constitucionais às 
imunidades tributárias. 
Também tivemos, 
finalmente, sancionada a 
lei que criou no calendário 
brasileiro o Dia Nacional da 
Filantropia, que passa a ser 
comemorado oficialmente 
em 20 de outubro. Isso 
sem mencionar outras 
vitórias que poderão 
ser vistas em detalhes 
nesse relatório anual. 

Essa forte movimentação 
teve reflexos também em 
nossa estrutura institu-
cional, que teve comitês 
reestruturados, novas 
parcerias estabelecidas, além 
do marco de este ter sido o 
ano em que conquistamos 
o maior número de novos 
associados – 10 no total, um 
sinal de que estamos cres-
cendo alinhados à visão do 
FONIF de tornar a entidade 
reconhecida nacionalmente 
pela sua atuação em prol das 
entidades filantrópicas. 

O balanço, enfim, é 
positivo e precisa ser 
celebrado e agradecido. No 
entanto, é imperativo que 
permaneçamos unidos na 
luta, pois 2020 promete 
desafios ainda maiores. Que 
nos apresentemos diante 
deles ainda mais fortes e 
dispostos, pela causa filan-
trópica, pelo bem do Brasil. 

Agradeço imensamente 
o forte e irrestrito apoio 
que recebi da Diretoria, 
Associados, Organizações 
representativas, Parceiros, 
Voluntários e Apoiadores.

Custódio Pereira
Presidente do FONIF
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O  F O N I F

Valores

Visão

Missão

Ética 
Credibilidade 
Pluralidade
Solidariedade
União

Atuar em defesa dos interesses das entidades 
beneficentes de assistência social, de 
educação e de saúde, promovendo sinergia 
e fortalecimento do setor e visando à plena 
garantia de seus direitos constitucionais. 

Lema

Unidos por uma causa 
comum, acolhendo a 
riqueza da pluralidade.

Ser reconhecida 
nacionalmente pela sua 

atuação em prol das 
entidades filantrópicas. 

O FONIF
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Quem somos?

O FONIF - Fórum Nacional das 
Instituições Filantrópicas tem como 
objetivo institucional o fortaleci-
mento das entidades filantrópicas 
que atuam no Brasil, colaborando, 
de forma pioneira no país, para 
a defesa de suas demandas em 
diferentes âmbitos da sociedade.

O  F O N I F

Nossa história

Constituído legalmente em 2015, a 
iniciativa que deu origem à fundação 
do FONIF remete ao ano de 2013, 
quando cerca de 40 mantenedoras 
das mais importantes e reconhecidas 
instituições do país, tanto de origem 
confessional como fundações e 
associações civis, reuniram-se 
para debater os rumos do setor e 
as alternativas para garantir os 
direitos e o pleno funcionamento 
dessas entidades, cujo trabalho 
contribui de forma fundamental 
para o país nas áreas de saúde, 
educação e assistência social.

Patrimônio institucional 

Uma das principais ações em-
preendidas pelo FONIF a fim de 
evidenciar a relevância do segmento 
para país foi a realização da pesquisa 
“A contrapartida do setor filantró-
pico para o Brasil”, desenvolvida 
em parceria com a DOM Strategy 
Partners, com auditoria da Audisa. 

A primeira versão da pesquisa, 
lançada em 2016, representou 
um marco para as filantrópicas 
brasileiras, já que pela primeira 
vez se consolidava no país um 
estudo organizado e confiável sobre 
suas atividades, com dados reais 
sobre sua atuação em todo o Brasil, 
tornando evidente sua importância 
para as populações mais carentes. 

Em 2019 o FONIF lançou uma 
versão atualizada da pesquisa que, 
assim como o primeiro levantamen-
to, deixou clara a representatividade 
do setor filantrópico para o país e o 
seu retorno para a sociedade frente 
às imunidades tributárias que lhes 
são garantidas na Constituição Fe-
deral: a cada R$1,00 investido pelo 
Estado no setor, a contrapartida real 
é de R$7,39 em benefícios entre-
gues à população, mostrou o estudo. 

Fortalecido pela clareza que tais 
dados trazem ao debate sobre a ativi-
dade filantrópica, o FONIF promove 
de forma permanente uma série 
de atividades voltadas à defesa e 
garantia de direitos das instituições 
filantrópicas, assim como aconteceu 
em 2019 na discussão em torno da 
Reforma da Previdência, ocasião 
da qual o setor saiu vitorioso com a 
manutenção das imunidades fiscais 
que permitem a continuidade de sua 
missão e, consequentemente, o aten-
dimento a milhões de brasileiros. 

O FONIF
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A estrutura organizacional do FONIF é 
constituída pela Assembleia Geral, pelos 
Órgãos da Administração, que são a Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal, e pelos órgãos 
consultivos que são o Conselho de Notáveis, 
o Conselho de Especialistas e o Conselho 
de Organizações Representativas. Integram 
a estrutura de governança os comitês de 
Comunicação, de Relações Institucionais, de 
Fundraising e Linhas de Financiamento, o 
Comitê Jurídico e o Comitê de Ética .

A entidade conta ainda com uma Secretária 
Executiva. Exceto a Secretária Executiva, 
todos os integrantes do FONIF participam 
como voluntários na defesa da causa da 
filantropia. A diretoria do FONIF é eleita 
a cada quatro anos e é responsável pela 
composição dos Comitês.
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Custódio Pereira 
Presidente

Edson Rogatti 
Vice-PresidenteDora Silvia Cunha Bueno 

Vice-Presidente

Caio Eduardo Thomas
Primeiro Vice-PresidenteAntônio Tabosa Gomes (Pe.)

Vice-Presidente

José Inácio Ramos
Vice-Presidente

Suli de Moura
Secretária Executiva

Euler Pereira Bahia 
Vice-Presidente

Carmem Murara
Diretora de Comunicação

Thiago Ferreira Cabral
Diretor Jurídico

Diretor Geral da Associação Santa 
Marcelina. Também atua como 
conselheiro de diversas organizações.

Vice-presidente para Relações Institucionais e Internacionais 
da Associação Brasileira de Instituições Educacionais 
Evangélicas – ABIEE.

Advogado, especialista em Direito do 
Terceiro Setor, Administrativo e Civil. 
Presta assessoria jurídica para entidades 
de educação, assistência social e em 
direito público, no Brasil e no exterior.

José Inácio Ramos:  Diretor-Presidente do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie e Presidente do 
Conselho Deliberativo MultiPensions Bradesco.

Atuou como diretora de comunicação do Grupo 
Santander, coordenadora das Faculdades Integradas 
Rio Branco e diretora acadêmica da Faculdade 
Santa Marcelina, além de professora convidada em 
universidades paulistas. 

Diretora de Relações Institucionais do Grupo 
Marista. Tem experiência como jornalista em 
veículos da grande imprensa, como Rádio CBN, 
e desde 2002 atua na gestão de Comunicação e 
Relações Institucionais na iniciativa privada.

Superior da Plataforma Apostólica do 
Centro Oeste da Ordem dos Jesuítas. 

Diretor Executivo da Fundação Visconde de Porto de 
Seguro, mantenedora da Rede de Colégios Visconde de 
Porto Seguro e do Instituto Martius-Staden. 

Presidente da Associação Paulista de Fundações 
–APF, vice presidente da Confederação Brasileira 
de Fundações – CEBRAFE e diretora secretária 
adjunta da FEBRAEDA

Presidente da Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – 
CMB e da Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo - FEHOSP.
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Fabio A. Oliveira dos Santos

Antonio Luiz de Q. Silva 
Suplente

Jair Gomes de Araújo

Marcelo R. Monello

Paulette Maheara 

Sérgio Roberto Monello

GOVERNANÇA

Andrew Watt
Presidente e CEO da Association for 
Healthcare Philantropy - AHP e membro 
do ATC - Advisory Committee on Tax 
Exempt and Government Entities. 

Presidente da Association of Fundraising Professionals – AFP de 
1998 a 2011 – larga experiência no Terceiro Setor.

Ives Gandra da Silva Martins 
Especialista em direito tributário e professor 
emérito da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Salesiano Cooperador, Advogado, Contabilista, Sócio da Advocacia Sergio 
Monello, Diretor da Monello Contadores, Membro da Academia Paulista de 
Contabilidade, da União dos Juristas Católicos do Estado de São Paulo e da 
Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/SP.

Auditor fiscal e sócio-diretor da Paulicon 
Consultoria, com experiência na área 
financeira do serviço público e de instituições 
filantrópicas.

Contador de entidades do Terceiro Setor desde 1998.

Contador e Engenheiro Civil, Sócio 
do Monello Contadores, Vice-
Presidente de Desenvolvimento 
Profissional do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de SP. 
Presidente do Conselho Fiscal da 
Escola Aberta do Terceiro Setor, 
Conselheiro Curador da Fundação 
José Silveira – BA.

Contador Geral da Sociedade Beneficente São Camilo, 
presidente do Conselho Fiscal da Fundação Zerbini.

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE NOTÁVEIS
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José Eduardo Sabo Paes

José Carlos Etrusco

Bruno O. de Castro

Ricardo Roberto Monello

Roberto Tambelini

Vanderlei Viana

GOVERNANÇA

Diretor Jurídico do Grupo
Marista, atua principalmente no
tema Imunidade Tributária.

Rubens Naves Santos Jr.
Autor de artigos e publicações no campo do Direito, 
atua como consultor, integrando grupos na esfera 
governamental e delegações internacionais.

Nilton Cesare Padredi
Advogado, especialista em direito 
educacional, gestão e terceiro setor. 
Graduado em filosofia.

Atua como advogado e consultor de 
entidades filantrópicas há mais de 20 anos.

Advogado Associação Nacional Instituições 
Educacionais Adventistas do Sétimo Dia. 
Mestrando em Direito do Terceiro Setor 
na  Universidade Católica de Brasília. Ex-
Conselheiro do CNAS.

Membro da Monello Advogados, sócio fundador 
da Audisa Auditores Associados, diretor jurídico 
da Federação Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas- Fenacom.

Consultor jurídico, parecerista e 
responsável pelo setor jurídico do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie.

Professor da Universidade Católica 
de Brasília e procurador de justiça do 
Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios.

Roberto Quiroga Mosquera
Professor de direito tributário e sócio do 
escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey 
Jr. e Quiroga Advogados.

Hugo Zaponi
Advogado especialista em Direito do Terceiro Setor 
e Tributação de Entidades Sem Fins Lucrativos. 
Tem experiência no contencioso e consultivo 
tributário de entidades sem fins lucrativos (em âmbito 
administrativo e judicial).

CONSELHO DE ESPECIALISTAS

José Roberto Covac
Sócio da Covac Sociedade de 
Advogados, é especialista em direito 
educacional.
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ABIEE 
Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas 

CMB 
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas 

ANEC 
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil 

CEBRAF 
Confederação Brasileira de Fundações

CONIB 
Confederação Israelita do Brasil

FEBRAEDA 
Federação Brasileira de Associações 
Socioeducacionais de Adolescentes

CONSELHO DE ENTIDAES REPRESENTATIVAS



‘A verdadeira 
viagem de 
descobrimento 
não consiste em 
procurar novas 
paisagens,  e sim 
em ter novos 
olhares.”
Marcel Proust 



GOVERNANÇA

MEMBROS
Custódio Pereira
Luiz Eduardo Martins
Suli de Moura

MEMBROS
Carolina Fagnani 
Daniel Grandolfo 
Débora Ghivelder 
Fernanda Gerevini
Georgia Rodrigues
James dos Santos
Jéssica Santos

Julia Ferreira 
Luiz Felipe Correia
 Roberta Landicci 
Sonia Santos 
Tânia Moura
Vanessa Amorim 

MEMBROS
Carla Regina Baptista de Oliveira  
Felícia Lapenna Hauache
José Soares de Oliveira
Luiz Soares Martins
Nilton Cesare Padredi
Ricardo Melantonio
Roberto Tambelini
Rogéria Magalhães
Vanderlei Viana

MEMBROS
Arnaldo Bartalo Jr. 
Cristiane Claro 
Ednilson Guioti 
Rodrigo Navarro

MEMBROS
Maurício Melo de Menezes
Marcelo Cunha

Thiago Ferreira Cabral
Relator

Carmem Murara
Relatora

Vanderley Vianna
Relator

Euler Pereira Bahia 
Relator

Gézio Medrado
Relator

COMITÊS
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Marcelo Olaia
Gerente de Controladoria

Miro Severiano da Silva
Diretor Financeiro

Jéssica Almeida Santos
Gerente de Comunicação

Mirna Pagamissi
Gerente Administrativo

VOLUNTÁRIOS
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15
JANEIRO

22
JANEIRO

19
FEVEREIRO

12
MARÇO

13
MARÇO

ENCONTRO COM 
JAIR BOLSONARO

O FONIF inicia 2019 
com uma reunião 
com o Presidente 
da República, Jair 

Bolsonaro, e o Ministro 
da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni (DEM/

RS), na qual apresenta 
em primeira mão a 

atualização da pesquisa 
‘A contrapartida do 

setor filantrópico 
para o Brasil’ e a 

minuta do Projeto de 
Lei Complementar 
sobre Filantropia.

CAFÉ DA MANHÃ 
COM PARCEIROS 

Cerca de 70 associados, 
voluntários, parceiros 

e representantes de 
entidades filantrópicas 
participam de um café 

da manhã no CIEE, 
promovido pelo FONIF 

com o objetivo de 
celebrar as conquistas 

de 2018 e iniciar às 
atividades de 2019.

LANÇAMENTO 
DO MAPA DA 
FILANTROPIA

Em parceria com a 
DOM Strategy & 

Partners, o FONIF 
lança um recurso que 
permite a visualização 
de dados sobre o setor 
filantrópico de forma 
rápida e interativa por 

meio da plataforma 
digital Tableau. 

REUNIÃO COM 
RECEITA FEDERAL

Representantes do 
FONIF participam 
de uma reunião no 

Ministério da Fazenda 
com lideranças da 
Receita Federal. O 
encontro tem como 

objetivo a apresentação 
da nova versão da 
pesquisa sobre o 

setor filantrópico.

REUNIÃO 
COM MEC

A importância da 
atividade filantrópica 

para o cenário da 
educação no Brasil é 
tema de uma reunião 

realizada no Ministério 
da Educação e conta 

com a participação de 
líderes do FONIF e 

representantes da pasta.
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29
MARÇO

02
ABRIL

10
MAIO

3028
REUNIÃO NA 

SECRETARIA DE 
REGULAÇÃO 

DO MEC

A diretoria do FONIF 
se reúne com a equipe 

da Secretaria de 
Regulação do Ensino 

Superior do Ministério 
da Educação para tratar 

de temas relevantes 
do setor filantrópico 

e apresentar os dados 
da nova pesquisa 

focados em educação.

ASSEMBLEIA GERAL 
| LANÇAMENTO  

PESQUISA | 
LANÇAMENTO 
GIBI DA TURMA 

DA MÔNICA 

Associados do FONIF 
participam da Assembleia 

Geral que mostra um 
balanço das atividades 

da instituição em 2018. 
Além disso, o evento 

apresenta a nova versão 
da pesquisa do FONIF 

sobre o setor filantrópico 
e o lançamento do gibi 

da Turma da Mônica 
sobre filantropia. 

CARAVANA DA FILANTROPIA

O FONIF realiza mais uma edição da Caravana 
da Filantropia com o objetivo de promover 

aproximação e diálogo com os parlamentares e 
garantir os direitos do setor. Mais de 300 deputados 

e senadores são impactados com a ação em 2019.

PRESENÇA NO STF

Representantes do 
FONIF vão a Brasília 

para acompanhar o 
julgamento no Supremo 

Tribunal Federal dos 
embargos de declaração 
apresentados nos autos 
das ADIs 2028, 2036, 

2228 e 2621 e no 
Recurso Extraordinário 

(RE) 566622. 

a
MAIO
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06
AGOSTO

23
AGOSTO

05
SETEMBRO

10
SETEMBRO

16
SETEMBRO

REUNIÃO NO 
MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA 

Membros do FONIF 
vão ao Ministério 

da Cidadania 
para apresentar a 

representantes da pasta 
dados da pesquisa 
sobre a atividade 

filantrópica no Brasil.

COMITÊ DE 
COMUNICAÇÃO 

Com a chegada da 
nova diretora de 

comunicação, Carmem 
Murara, o comitê do 
FONIF dedicado à 

área é reativado e volta 
a realizar reuniões 
periódicas a fim de 
definir as melhores 

estratégias voltadas a 
ampliar a visibilidade 

da filantropia na 
sociedade.

REUNIÃO COM 
TASSO JEREISSATI 
E OTTO ALENCAR 

Representantes do 
setor filantrópico vão ao 

Senado para se reunir 
com o senador Tasso 

Jereissati (PSDB/CE) 
a fim de tratar sobre 

a questão da PEC 
Paralela da Reforma da 
Previdência. Também 
participam de reunião 

com o senador Otto 
Alencar (PSD/BA), 
que encabeça uma 
emenda supressiva 

para retirar o tema da 
filantropia da PEC.

RUMOS DA 
FILANTROPIA

Representantes de 
entidades filantrópicas 

e líderes políticos 
participam do debate 

Rumos da Filantropia, 
que discute os impactos 

da reforma tributária 
sobre o setor. O evento 

conta com cerca de 
800 participantes 

presenciais, além de ser 
transmitido para mais 

de 1.500 pessoas. 

POSICIONAMENTO 
COLETIVO 

CONTRA PEC 
PARALELA

A relatoria da Reforma 
da Previdência no 

Senado propõe 
uma PEC Paralela 
que visa o fim das 

imunidades garantidas 
às filantrópicas pela 

Constituição. Em 
resposta à proposta, 
o FONIF lidera um 

posicionamento coletivo 
contra o projeto que 

conta com a adesão de 
27 entidades do setor. 

LINHA DO TEMPO
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16
SETEMBRO

18
SETEMBRO

01
OUTUBRO

15
OUTUBRO

10
OUTUBRO

REUNIÃO COM 
ASSESSORIA DE 

TASSO JEREISSATI 

Uma comitiva formada 
por membros do FONIF 

e representantes de 
entidades filantrópicas 

participa de nova 
reunião com a 

assessoria do senador 
Tasso Jereissati 

(PSDB/CE) para 
tratar de aspectos 
técnicos da PEC 

Paralela da Reforma 
da Previdência.

ENFRENTAMENTO 
À PEC PARALELA

O FONIF realiza 
várias reuniões em 

Brasília com o objetivo 
de barrar a PEC 

Paralela da Reforma 
da Previdência. Entre 
os senadores visitados 

estão: Daniella Ribeiro 
(PP/PB), Lasier 

Martins (Podemos/
RS), Anastasia (PSD/
MG), Eduardo Gomes 
(MDB/TO), Jorginho 

(PR/SC), além do 
assessor Yuri Santos.

ENCONTRO COM 
PRESIDENTE 
DO GRUPO 

BANDEIRANTES 

O presidente do FONIF, 
Custódio Pereira, a 

diretora de comunicação, 
Carmem Murara e a 
secretária executiva, 

Suli de Moura, se 
reúnem com Johnny 

Saad, para manifestar 
apoio da emissora à 
causa filantrópica.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA NO 

SENADO

A Comissão de 
Educação do Senado 

promove uma audiência 
pública com o objetivo 
de debater os impactos 

para o país da PEC 
Paralela da Reforma 

da Previdência. 
O presidente do 

FONIF, Custódio 
Pereira, foi um dos 

componentes da mesa.

SENADO APROVA 
DIA NACIONAL 

DA FILANTROPIA

O Plenário do Senado 
aprova o Projeto de 

Lei (PL) 2.117/2019, 
pleiteado pelo FONIF, 

que institui o Dia 
Nacional da Filantropia, 

a ser comemorado 
anualmente dia 
20 de outubro.

LINHA DO TEMPO
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17
OUTUBRO

21
OUTUBRO

29
OUTUBRO

05
NOVEMBRO

18
NOVEMBRO

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SOBRE 
FILANTRÓPICAS

Vanderlei Viana, do 
Comitê de Relações 

Institucionais do 
FONIF, representa a 

instituição em audiência 
pública requerida pelo 

senador Paulo Paim 
(PT/RS) sobre impactos 

da PEC Paralela 
para a filantropia. 

ELEIÇÃO DA NOVA 
DIRETORIA

A diretoria da segunda 
gestão do FONIF é 

eleita em assembleia que 
reúne representantes 

dos associados. 
A chapa única é eleita 

por unanimidade e seus 
vice-presidentes e 

diretores permanecem 
nos cargos por quatro 

anos, a partir de 
janeiro de 2020.

HOMENAGEM A 
ONYX LORENZONI 

Lideranças de entidades 
filantrópicas se reúnem 

com o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx 

Lorenzoni (DEM/RS), 
a fim de homenageá-lo 

por seu apoio às 
causas do setor. O 

ministro é presenteado 
com uma placa de 

agradecimento por sua 
contribuição para a 

justiça social no país.

HOMENAGEM 
A DEFENSORES 

DA CAUSA 
FILANTRÓPICA

Para marcar o Dia 
Nacional da Filantropia, 

o FONIF concede o 
título de personalidade 
emérita da filantropia 

a três grandes 
defensores da causa: 

Dr. Ives Gandra da Silva 
Martins, o Deputado 

Federal Antonio 
Brito (PSD/BA) e 

Dr. Sergio Monello.

REUNIÕES COM 
PARLAMENTARES

Membros do FONIF se 
reúnem com a senadora 
Simone Tebet (MDB/
MS) para apresentar 

dados sobre a atividade 
filantrópica no Brasil. 
Além disso, acontece 

também encontro 
com o Deputado 
Eduardo Barbosa 

(PSDB/MG), grande 
parceiro do FONIF. 

LINHA DO TEMPO
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04
DEZEMBRO

05
DEZEMBRO

18
DEZEMBRO

10
DEZEMBRO

PROMULGAÇÃO 
DO DIA NACIONAL 
DA FILANTROPIA

O Dia Nacional 
da Filantropia é 

promulgado pelo 
presidente Jair 

Bolsonaro e passa a 
constar no calendário 
oficial brasileiro, com 
comemoração anual 
em 20 de outubro. 

JULGAMENTO 
NO STF

O STF acolhe 
embargos de declaração 

contra decisão que 
restringe imunidade 

tributária de entidades 
filantrópicas. O FONIF 

é representado na 
audiência pelo diretor 

jurídico, Thiago 
Ferreira Cabral, e pelo 

relator do Comitê de 
Relações Institucionais, 

Vanderlei Viana.

AÇÕES PLP 134

Juntamente com 
lideranças do setor, o 

FONIF se reúne com a 
deputada Prof. Dorinha 

(DEM/TO), com o 
deputado Pedro Cunha 

(PSDB/PB) e com a 
deputada Maria Rosas 

(Republicanos/SP) 
para tratar de questões 
referentes à PLP 134, 

de extrema importância 
para o setor.

REUNIÃO COM 
MINISTÉRIOS 

DA ECONOMIA 
E EDUCAÇÃO

Junto com os deputados 
federais Bibo Nunes 

(PSL/RS) e Prof. 
Dorinha (DEM/TO), 

o FONIF se reúne 
com representantes 

dos Ministérios 
da Economia e da 

Educação a fim 
de esclarecer aos 
representantes 
do Executivo as 

dúvidas com relação 
ao PLP 134.

LINHA DO TEMPO



O FONIF iniciou o ano de 2019 em uma 
importante reunião com o Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e o Ministro da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, realizada no Palácio 
do Planalto no dia 15 de janeiro. O encontro foi 
realizado para discutir a importância da filantropia 
como parceira do Estado na oferta de direitos sociais 
à população.

Na ocasião, foi apresentada em primeira mão ao 
chefe do executivo a versão atualizada da pesquisa 
"A contrapartida do setor filantrópico para o Brasil", 
produzida pelo FONIF em parceria com a consulto-
ria DOM Strategy & Partners e auditoria da Audisa. 
Durante o encontro, a comitiva do FONIF também 
entregou a minuta do Projeto de Lei Complementar 
sobre Filantropia, elaborado conjuntamente pelo 
setor, a partir de uma iniciativa articulada pelo 
FONIF.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Participaram do encontro com o presidente Bolsonaro: o presidente 
do FONIF, Custódio Pereira; os vice-presidentes Dora Silvia Cunha 
Bueno, Caio Thomas, Edson Rogatti e Euler Pereira Bahia; o diretor 
jurídico Thiago Cabral; o professor Antônio Veronezzi, além de 
representantes da ANEC, CONIB, FEBRAEDA, CMB, CEBRAF, 
ABIEE, ABRUC e Congregação de Irmãs de Santa Marcelina.
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PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 
RECEBE COMITIVA DO FONIF

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, o Ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, e o presidente do FONIF, Custódio Pereira.
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Em 30 de janeiro o FONIF realizou um café da 
manhã no espaço cedido gentilmente pelo Centro de 
Integração Empresa-Escola – CIEE, em São Paulo, 
para celebrar as conquistas do setor viabilizadas ao 
longo de 2018. O evento reuniu mais de 70 parti-
cipantes, entre associados, voluntários, parceiros e 
representantes de entidades filantrópicas.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

“Nós, enquanto 
entidades, formamos 
uma rede extremamente 
forte e compromissada 
com os avanços da 
causa filantrópica. O 
encontro aconteceu para 
celebrar a evolução e 
fortalecer ainda mais o 
setor”, Custódio Pereira, presidente do FONIF.

ENTIDADES SÃO CONVIDADAS A 
INTEGRAR O MAPA DA FILANTROPIA

Gerar conhecimento e indicadores sobre 
o setor filantrópico brasileiro é um 
dos pilares da missão do FONIF. Se-

guindo nesse propósito, a instituição consolidou 
em 2019, em parceria com a DOM Strategy & 
Partners, o Mapa da Filantropia, um recurso do 
Tableau que disponibiliza na internet, de forma 
rápida e interativa, acesso a informações sobre a 
atuação das entidades filantrópicas brasileiras, 
incluindo região, Estado e área de atuação.

As instituições foram convidadas a integrar o 
mapa preenchendo um cadastro com dados sobre 
suas atividades, de forma a construir um panora-
ma atual sobre a filantropia no Brasil. Também 
com esse objetivo, o FONIF trabalhou ao longo 
do ano na identificação e cadastramento das 450 
maiores instituições das áreas de saúde, educação 
e assistência Social, com as quais foi realizado 
um contato mais próximo para engajamento na 
iniciativa. Para estas organizações enviamos a 
pesquisa “A contrapartida do setor filantrópico 
para o Brasil” e o relatório de atividades do 
FONIF.

Este ano também iniciamos uma pesquisa de dados 
primários que será realizada com dez grandes ins-
tituições filantrópicas, os resultados devem estar 
consolidados no início de 2020.

“Quanto mais nos empenharmos em reunir 
dados para mostrar a força do nosso setor, 
maiores as nossas chances de conquistarmos o 

reconhecimento da sociedade e do poder público, 
por isso seguiremos convocando as entidades 
a participarem e fazerem seus cadastros, com 
isso conquistaremos o almejado sonho de con-
tarmos com dados primários do setor”, comenta 
o presidente do FONIF, Custódio Pereira, sobre 
a importância do projeto.

CAFÉ DA MANHÃ CELEBRA 
CONQUISTA DO SETOR

Presidente do FONIF, Custódio Pereira, fala para seus convidados.
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12•03

Em fevereiro de 2019, o FONIF lançou a versão 
atualizada da pesquisa "A Contrapartida do 
Setor Filantrópico no Brasil", realizada em 

parceria com a DOM Strategy & Partners e auditoria da 
AUDISA. Assim como a primeira edição do levantamento, 
realizado em 2016, os dados da nova pesquisa confirmaram 
a representatividade das instituições filantrópicas para  o país 
e deixaram claro o retorno da filantropia para a sociedade 
frente às imunidades tributárias que lhes são garantidas na 
Constituição Federal.

Segundo números reunidos na pesquisa, a cada R$1,00 
investido pelo Estado no setor com as imunidades fiscais, 
a contrapartida real é de R$7,39 em benefícios entregues à 

população – ou seja, uma entrega mais de sete vezes superior 
ao que é recebido. Vale mencionar também que o valor das 
imunidades tributárias das filantrópicas ficou em R$12 
bilhões no período pesquisado, o equivalente a apenas 3% de 
toda a arrecadação previdenciária, que foi de R$375 bilhões.

Dados são apresentados a 
parlamentares e gestores públicos
Tendo consolidada a pesquisa atualizada sobre a realidade 
da filantropia brasileira, o FONIF realizou uma maratona de 
encontros e reuniões com parlamentares e líderes de órgãos 
públicos com o objetivo de apresentar os dados e promover 
esclarecimento sobre a atividade filantrópica, de forma a 
conquistar aliados na luta em defesa dos direitos do setor. 

ENCONTRO COM CONSUL GERAL DE 
PORTUGAL

O Consul Geral de Portugal, Paulo Nascimento, 
reuniu importantes gestores da área acadêmica, no 
dia 21 de fevereiro, para a divulgação da primeira 
Escola Portuguesa Internacional no Brasil. O 
objetivo do encontro, que contou com a articulação 
e participação de líderes do FONIF, foi a integração 
entre as instituições de ensino superior brasileiras 
e portuguesas, visando à promoção de intercâmbio 
de discentes e docentes entre os países. 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Ministério da Fazenda - Líderes da Receita Federal
Participaram do encontro o assessor técnico da Subsecretaria de Gestão Corporativa da Receita 
Federal, Juliano Brito; o coordenador-geral de Programação e Logística, Marcos 
Antonio da Cunha; e o auditor fiscal Roberto Born. 

Na comitiva do FONIF estiveram: o presidente Custódio Pereira; os vice-presidentes Dora Silvia Cunha Bueno e Euler Pereira Bahia; 
o diretor jurídico Thiago Ferreira Cabral; Ednilson Guiotti, membro do Comitê de Relações Institucionais; a secretária executiva Suli 
Moura; Pedro Mello, da DOM Strategy & Partners; Antônio Roberto Silva Pasin, da FEBRAEDA; e James Pinheiro dos Santos, da ANEC.

PESQUISA É PAUTA DE REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS

CONFIRA ALGUNS DESTAQUES DESSES ENCONTROS

O Consul Geral de Portugal, Paulo Nascimento (ao centro), na companhia 
de Celso Niskier (ABMES/Centro Universitário Carioca), Euler Pereira 
Bahia (ABIEE/FONIF), Custódio Pereira (FONIF/Faculdade Santa 
Marcelina) e Paulo Fossati (ANEC/Universidade La Salle). 
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13•03 Ministério da Educação
O encontro foi conduzido pelo secretário-executivo do MEC, Dr. Luiz Antonio Tozi e sua 
equipe representada por Rubens Barreto da Silva, Marco Antonio Barroso Faria, Iolene Maria 
de Lima, Mariana Muçouçah e Hugo Ribeiro de Oliveira. 

Entre os representantes do FONIF estiveram: os vice-presidente Dora Silvia Cunha Bueno e Euler Pereira Bahia; o diretor jurí-
dico Thiago Ferreira Cabral, Vanderlei Vianna e Ednilson Guioti do Comitê de Relações Institucionais; a secretária executiva 
Suli Moura; Pedro Mello, da DOM Strategy & Partners; Afrânio Castro, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 
(CRUB); Irmã Cacilda, da Congregação de Irmãs de Santa Marcelina; José Carlos Silva e Silvio Yung, da ABIEE; e Alysson Gal-
vão, da Educação Adventista.

02•04

06•08

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC 
A comitiva da FONIF foi recebida pelo diretor da SERES/MEC, Marcos Heleno Guerson de 
Oliveira Junior, e seus colaboradores José Antônio, Júlio César, Lucimar Fernandes, Mariana 
de Paiva, Ana Lucia Nogueira e Telma Conceição Souza.

Também estiveram presentes o presidente do FONIF, Custódio Pereira; Vanderlei Vianna e Ednilson Guiotti, do Comitê de Relações 
Institucionais; Thiago Cabral, diretor jurídico; e Pedro Mello, da Dom Strategy & Partners.

Ministério da Cidadania
Participaram desse encontro o diretor do Ministério daCidadania, Alberto Alegre; 
a assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social, Thais Vasconcellos; 
e a chefe de gabinete Renata Cardoso Furtado; além do presidente do FONIF, 
Custódio Pereira, e Pedro Mello, da DOM Strategy & Partners. 
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ASSEMBLEIA GERAL REÚNE 
ASSOCIADOS PARA BALANÇO DE 
ATIVIDADES

Os associados do FONIF participaram da 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 
de março, que apresentou um balanço 

das atividades realizadas pela instituição em 2018 
e tratou de importantes projetos encabeçados pelo 
Fórum em 2019. O encontro foi realizado na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, 
e reuniu associados, organizações representativas, 
parceiros e voluntários.

Entre as pautas abordadas durante o encontro esti-
veram o Relatório de Atividades de 2018 e a parceria 
com o Instituto Maurício de Sousa, que deu origem 
à edição especial de um gibi com a Turma da Mônica 
sobre o tema filantropia. Foi discutida ainda a apro-
vação das contas de 2018 e a validação da proposta 
orçamentária de 2019. 

Além disso, também foi apresentada a versão 
atualizada da pesquisa A Contrapartida do Setor 
Filantrópico no Brasil. A Caravana da Filantropia, 
e o Projeto de Lei Complementar para o setor foram 
outros temas abordados na ocasião. 

Pedro Mello, pesquisador da 
Dom Strategy & Partners.

Associados e diretoria do FONIF 
presentes na Assembleia Geral.

No ano de 1961, três 
padres responsáveis 
pela Caritas Brasileira 
idealizaram uma 
campanha para 
arrecadar fundos para as 
atividades assistenciais. 
A atividade foi 
chamada Campanha 
da Fraternidade e 
realizada pela primeira 
vez na quaresma de 
1962, em Natal, no 
Rio Grande do Norte.

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2019

No dia 14 de abril, o presidente do FONIF, 
Custódio Pereira, esteve presente no 
evento de lançamento da Campanha da 

Fraternidade, iniciativa promovida anualmente pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
cujo tema de 2019 foi Fraternidade e Políticas Públicas. 

Na ocasião, informações relevantes do setor filantrópico 
no Estado de São Paulo, foram apresentadas por Dom 
Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de São Paulo, que mencionou e agradeceu  ao FONIF 
pelos dados apresentados. Dom Carlos também falou 
da importância da filantropia para manter o acesso dos 
brasileiros a serviços gratuitos de saúde, educação e 
assistência social.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Custódio Pereira com representantes 
da FIDI, associada do FONIF.
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GIBI DA TURMA DA MÔNICA 
RETRATA IMPORTÂNCIA DA 
FILANTROPIA

A partir de uma parceria do FONIF 
com o Instituto Maurício de Sousa 
(IMS) foi lançado em março de 2019 
um gibi da Turma da Mônica dedicado 
especialmente ao tema filantropia. 

O quadrinho, que tem como personagem 
principal o super-herói Filantropino, 
retrata de forma lúdica, simples e divertida 
a importância da filantropia para o acesso 
de milhões de brasileiros a serviços gratui-
tos de saúde, educação e assistência social. 

Além do IMS, que cedeu os direitos 
autorais do quadrinho para a causa do 
FONIF, o projeto contou com outros 
parceiros importantes que colaboraram 
com o patrocínio da impressão do gibi. 
São eles: Audisa Auditores Associados, 
Centro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) e Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos 
de Ensino Superior no Estado de São 
Paulo (SEMESP) – este último, inclusive, 
também encartou a publicação na revista 
Ensino Superior, produzida e distribuída 
nacionalmente pela instituição. 

Vale mencionar ainda o apoio da 
editora FTD, que tem a maior gráfica 
da América Latina, ligada ao Grupo 
Marista, que fe a impressão do gibi e 
também foi patrocinadora da iniciativa. 
Ao todo, foram impressos mais de 100 
mil exemplares da publicação. 

Aluna do CAAP - Asa Assistência 
Social ao Adolescente

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN APRE-
SENTA PROADI-SUS PARA MEMBROS 
DO FONIF

No dia 14 de agosto o Hospital Albert Einstein apre-
sentou, a pedido do FONIF, dados do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Siste-
ma Único de Saúde (PROADI-SUS), por ocasião 
da reunião de Diretoria do FONIF, realizada nas 
instalações da diretoria do hospital. O PROADI é 
uma forma alternativa para determinados hospitais 
fazerem jus à Certificação de Entidade Beneficente 
de Assistência Social em Saúde (CEBAS) por meio 
da realização de projetos de educação, pesquisa, 
avaliação de tecnologias, gestão e assistência espe-
cializada voltados ao fortalecimento e à qualificação 
do SUS em todo o Brasil.

O diretor superintendente do Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Albert Einstein, 
Guilherme Schettino (no centro da foto), recebe a equipe do FONIF (da esquerda para a direita): 
Marcelo Monello, do Conselho Fiscal; Suli de Moura, secretária executiva; os vice-presidentes 
Dora Silvia Cunha Bueno e Euler Bahia; o presidente Custódio Pereira; o diretor jurídico Thiago 
Ferreira Cabral; e Luiz Eduardo Soares Martins, relator do Comitê Legal e Regulatório.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Distribuição
Com o objetivo de promover um debate 
lúdico com crianças, funcionários das 
filantrópicas e seus familiares, o FONIF 
realizou um grande trabalho de distri-
buição das revistas em quadrinhos para 
entidades filantrópicas de todo o Brasil.

Entidades associadas ao FONIF tiveram 
o benefício de receber uma remessa 
maior, de forma que pudessem distri-
buir a publicação para seus públicos, 
incluindo colaboradores, parceiros e 
atendidos. 

Instituições como Associação Congregação 
de Santa Catarina, FEBRAEDA, Grupo 
Marista e Pró-Saúde estão entre as entidades 
que se empenharam em colaborar com o 
FONIF na missão de levar conhecimento 
sobre a causa filantrópica por meio desse 
projeto.
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Ao longo do ano, representantes do FONIF marca-
ram presença em sessões do Superior Tribunal 
Federal (STF) que trataram de casos de interesse 

do setor filantrópico. 

No dia 8 de maio, Vanderlei Vianna, relator do Comitê de Relações 
Institucionais do FONIF, compareceu ao STF para assistir 
à continuidade do julgamento dos embargos de declaração 
apresentados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
2028, 2036, 2228 e 2621 e no Recurso Extraordinário (RE) 
566622, que discutem a questão da imunidade tributária das 
entidades filantrópicas.

Na ocasião, foi retomado debate iniciado em sessão suspensa no 
dia 25 de abril, quando a ministra Rosa Weber proferiu um voto 
no qual opinou que questões meramente procedimentais refe-
rentes à certificação, fiscalização e ao controle administrativo 
de entidades filantrópicas poderiam ser normatizadas por lei 
ordinária. Entretanto, segundo ela, somente a lei complementar 
poderia definir o modo de atuação das entidades contempladas 
pelo artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal, espe-
cialmente no que se refere às contrapartidas. O voto de Weber, 
que foi acompanhado pela ministra Carmém Lúcia, acabou 
gerando dúvidas e inseguranças entre as entidades do setor. 

Diante disso, o jurista Ives Gandra da Silva Martins, represen-
tando a Confederação Nacional de Saúde (CNS), ingressou com 
memoriais, com dados da pesquisa do FONIF,  nos quais aponta 
que o voto proferido por Rosa Weber “não eliminou o estado 
de insegurança gerado pela interpretação de que determinados 
requisitos ao gozo da desoneração constitucional, tais como o 
CEBAS, poderiam ser exigidos por lei ordinária”. 

O assunto também voltou à pauta do STF no dia 18/12, 
quando foram acolhidos pela corte embargos de declaração 
contra uma decisão que restringiu a imunidade tributária de 
entidades filantrópicas, discussão iniciada em setembro de 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
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Dr. Hugo Zaponi, Dra Carla de Oliveira, Dra. Ana Carolina Carrenho, Dr. Vanderlei
Vianna, Dr. Thiago Ferreira Cabral e Carlos Silva

2018. Membros do comitê de especialistas Vanderlei Vianna e 
Hugo Zaponi marcaram presença, acompanhados pelo diretor 
jurídico do FONIF, Thiago Ferreira Cabral. 

Na ocasião, novamente prevaleceu a tese proposta pela ministra 
Rosa Weber referente à normatização do setor por lei ordinária, 
o que foi visto com preocupação. “Exigências absurdas de lei 
ordinária podem impedir a entidade de ter acesso à imunidade 
tributária”, avaliou Vanderlei Vianna.

Parceria NEPATS
O Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor 
da Universidade Católica de Brasília (NEPATS) manteve sua 
parceria informal com o FONIF em 2019 e acompanhou os 
assuntos referentes às filantrópicas no STF mantendo prox-
imidade com a equipe do Fórum em todo esse processo. Os 
pesquisadores do NEPATS, inclusive, realizaram análises 
detalhadas sobre tais questões, que foram compartilhadas com 
a equipe do FONIF e colaboraram para dar direcionamentos 
em torno desses assuntos. 

A relação do FONIF com o NEPATS tem como intermediador o 
professor José Eduardo Sabo Paes, que além de coordenador do 
Núcleo é Procurador de Justiça do Ministério Público do Distri-
to Federal e membro do Conselho de Especialistas do FONIF.



FONIF    R E L A T Ó R I O   2 0 1 9 31

Em maio de 2019, o FONIF promoveu mais uma 
edição da Caravana da Filantropia, iniciativa cujo 
objetivo é gerar aproximação e abrir diálogo com 

os parlamentares brasileiros sobre a importância do trabalho 
das entidades filantrópicas para o país. 

Cerca de 150 líderes filantrópicos participaram dos encontros 
realizados ao longo de três dias com deputados federais e sena-
dores, durante os quais foram apresentados dados da atualização 
da pesquisa “A Contrapartida do Setor Filantrópico”, realizada 
pelo FONIF, que mostram a força da filantropia para o país.
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PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Durante as visitas aos gabinetes, os integrantes da 
caravana conseguiram conquistar o apoio de diversos 
parlamentares para a causa filantrópica. Ao todo, mais de 
300 parlamentares e chefes de gabinete foram impactados 
pelo movimento.  

Entre os encontros, vale destacar uma importante reunião 
realizada com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM/RJ), e o deputado federal Baleia Rossi 
(MDB/SP), cuja pauta foi a defesa do setor filantrópico nas 
discussões referentes à Reforma da Previdência. Além de 
Custódio Pereira, presidente do FONIF, também estiveram 
presentes neste encontro com Maia, assim como em toda 
a caravana, representantes de entidades representativas 
do setor filantrópico, incluindo: Edson Rogatti (CMB), 
Silvio Iung (ABIEE), Paulo Haus (CEBRAF), Irmão Paulo 
Fossatti (ANEC), Tamara Sokolic (CONIB) e Regina Sartório 
(FEBRAEDA).

Após o evento, o FONIF realizou uma pesquisa junto às 
lideranças do movimento a fim de fazer uma avaliação e 
colher sugestões de melhorias para as próximas caravanas. 
Os respondentes avaliaram como positiva a organização da 
edição 2019, bem como o resultado das conversas com os 
parlamentares.
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“Há uma força 
motriz mais 

poderosa que 
o vapor, a 

eletricidade e a 
energia atômica: 

a vontade.’
Albert Einstein



DEBATE SOBRE RUMOS DA FILANTRO-
PIA IMPACTA MAIS DE 2 MIL PESSOAS 

O evento Rumos da Filantropia, realizado 
pelo FONIF em 26 de agosto, contou com mais 
de 800 participantes presenciais e foi transmitido 
para mais de 1.500 pessoas em todo o Brasil. 
Representantes de entidades filantrópicas e líderes 
políticos se reuniram no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo para debater 
os impactos que a aprovação da reforma tributária 
pode exercer sobre as entidades filantrópicas. 

Os especialistas foram unânimes e apontaram 
a importância da articulação do setor junto ao 
Congresso Nacional para evitar a perda de direitos 
e comprometimento de sua missão. 

Mediado pelo presidente do FONIF, Custódio 
Pereira, o debate teve a participação do jurista Ives 
Gandra, membro do Conselho de Notáveis do 
FONIF; Antônio Brito, deputado federal e presi-
dente da Comissão de Seguridade Social e Família; 
Maria Rosas, deputada federal e vice-presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e membro da Comissão de Educação; 
Edson Rogatti, presidente da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia - CMB e da FEHOSP; 
Paulo Fossatti, presidente da Associação Nacional 
das Escolas Católicas (ANEC); Ricardo Monello, 
advogado e diretor da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
(Fenacon); e Airton Grazzioli, promotor de justiça 
e Curador de Fundações de São Paulo.
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Em 11 de setembro, o FONIF se reuniu com 
entidades parceiras, na sede da CNBB, com o 
objetivo de tratar da articulação das áreas de 
comunicação das instituições. Participaram 
da reunião o presidente do FONIF, Custódio 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Dr Ives Gandra Martins Custódio Pereira na abertura do evento Rumos da Filantropia

James Pinheiro 
dos Santos, Irmã 

Tania Cruz, Padre 
Paulo Renato, Custódio 

Pereira e Carlos Silva

Pereira; o secretário executivo da ANEC, James 
Pinheiro dos Santos; a Irmã Tânia Cruz, vice-
-presidente da Associação Santa Marcelina; o 
Padre Paulo Renato, assessor político da CNBB; 
e Carlos Silva, secretário-executivo da ABIEE.

ENTIDADES PARCEIRAS SE REÚNEM PARA ALINHAMENTO
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Filantropia 
vence batalha 
conta a PEC 
Paralela 133
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Entre os meses de agosto e novembro, o 
FONIF liderou um forte e organizado 
movimento de articulação das lideran-

ças das entidades filantrópicas com o objetivo de 
lutar contra as propostas da PEC Paralela (133) 
que trariam um forte impacto sobre o setor. O 
projeto, de iniciativa do relator da Reforma da 
Previdência no Senado, o senador Tasso Jereissati 
(PSDB/CE), atingia drasticamente as imuni-
dades tributárias garantidas na Constituição 
Federal às mais de 11 mil instituições brasileiras 
que atuam no segmento.

Para evitar esse retrocesso, diversos atores 
do setor uniram-se em um grande movimento 
encabeçado pelo FONIF que atingiu com sucesso 
seus objetivos, já que a proposta final da reforma 
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado não afetou, como inicialmente espe-
rado, o setor filantrópico, fato que marcou uma 
vitória importante para filantropia brasileira.

Engajamento do setor

28 entidades assinaram um posicionamento coletivo 
em defesa dos direitos das filantrópicas contra a 
PEC Paralela.

CONFIRA A SEGUIR OS PRINCIPAIS DESTAQUES DA LUTA CONTRA A PEC PARALELA:

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Custótio Pereira e assessores do Sen. Tasso Jereissati
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Reuniões com senadores
Sob a liderança do FONIF, foram realizadas 
dezenas de encontros com parlamentares com 
o objetivo de sensibilizá-los sobre o risco de o 
trabalho do setor filantrópico ser afetado pela 
PEC Paralela. Nessas incursões em Brasília, o 
FONIF contou com a atuação ativa de diversas 
instituições como ABIEE, ABRUC, ANEC, 
CNBB, FEBRAEDA, CEBRAFE, CMB, CONIB e 
especialmente dos associados, entre outras. Vale 
destacar as reuniões realizadas com o senador 
Tasso Jereissati e seu assessor técnico, Sylvio 
Kelsen Coelho. 

Confira a lista de outros 
encontros com senadores:

Anastasia (PSDB/MG)
Daniela Ribeiro (PP/PB)

Eduardo Gomes (MDB/TO)
Fabiano Contarato (Rede/ES)

Fernando Collor (Pros/AL)
Irajá Silvestre Filho (PSD/TO)

Izalci Lucas (PSDBDF)
Jorginho Mello (PL/SC)

Juíza Selma (Podemos/MT)
Lasier Martins (Podemos/RS)

Luiz Carlos Heinze (PP/RS)
Major Olimpio (PSL/SP)
Mara Gabrilli (PSDB/SP)
Marcio Bittar (MDB/AC)
Nelsinho Trad (PSD/MS)

Otto Alencar (PSD/BA)
Paulo Rocha (PT/PA)

Rodrigo Cunha (PSDB/AL)
Rodrigo Pacheco (DEM/MG)

Romário (Podemos/RJ)
Simone Tebet (MDB/MS)

Soraia Thronicke (PSL/MS)
Vanderlan Cardozo (PP/GO)

Venesiano Vital (PSB/PB)
Yuri Santos – assessor Dário Berger (MDB/SC)

Zequinha Marinho (PSC/PA)

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS



FONIF    R E L A T Ó R I O   2 0 1 9 39

Audiências públicas

No dia 01/10, a Comissão de Educação 
do Senado Federal promoveu uma 
audiência pública com o objetivo de 

debater os impactos para o país da PEC Paralela. O 
presidente do FONIF, Custódio Pereira, fez uma 
apresentação na ocasião e mostrou dados da pesqui-
sa da entidade sobre o setor. Também compuseram 
a mesa: Cláudio Alcides Jacoski, presidente da ACA-
FE; Sílvio Iung, presidente da ABIEE; Lia Maria 
Herzer Quintana, vice-presidente do COMUNG; 
Larissa Martino, diretora executiva da ANUP; João 
Otávio Bastos Junqueira, presidente da ABRUC; 
Dom Joaquim Giovani Guimarães, presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para Comunicação 
da CNBB, e Paulo Fossati, presidente da ANEC.

Em 17/10, aconteceu mais uma audiência pública 
dedicada ao tema, requerida pelo senador Paulo 
Paim (PT/RS), na qual o FONIF foi representado 
por Vanderlei Viana, relator do Comitê de Relações 
Institucionais, que explicou sobre o valor que as 
instituições retornam para a sociedade.

Ministro Onyx Lorenzoni a favor das 
filantrópicas
Por meio da imprensa, o ministro-chefe da Casa 
Civil Lorenzoni manifestou-se contra propostas 
da PEC que pudessem gerar prejuízos à atividade 
filantrópica, fortalecendo a causa do setor. 

Alinhamento com lideranças
No dia 12 de novembro, aconteceu uma reunião de 
alinhamento com lideranças envolvidas na luta con-
tra a PEC Paralela com o objetivo de avaliar as ações 
realizadas até então e ações futuras do movimento. 
Participaram: Custódio Pereira (FONIF), Silvio 

Iung e Carlos Silva (ABIEE), Irmão Paulo Fossa-
tti e James Pinheiro (ANEC), João Otávio Bastos 
Junqueira (ABRUC), Camila Koproski (ANUP). 

Estratégias de comunicação
Além de marcar presença permanente em Brasília a 
fim de dialogar pessoalmente com parlamentares, o 
FONIF também promoveu diversas ações de comu-
nicação direcionadas a este público com o objetivo 
de gerar esclarecimentos sobre o setor filantrópico. 
Entre tais ações estiveram: levantamento das ins-
tituições filantrópicas por estado para orientar as 
conversas com os parlamentares, produção de ma-
teriais informativos enviados aos senadores, como 
cartas e a pesquisa completa sobre “A contrapartida 
do setor filantrópico para o Brasil”, além de e-mails 
marketing, posts para compartilhamento nas redes 
sociais e whatsapp, entre outros.

Destaques na imprensa
O movimento contra os prejuízos da PEC Paralela 
sobre o setor filantrópico gerou repercussões na im-
prensa. Em destaque, a matéria veiculada em 23/09 
no Jornal da Band, da TV Bandeirantes, com seis 
minutos de duração que abordou os efeitos negati-
vos da PEC para o país. Essa conquista foi possível 
também por uma articulação realizada pelo FONIF 
com o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny 
Saad, em 16/9, em busca de apoio para a causa.

Outros resultados a destacar são:
TV Canção Nova
Jornal Zero Hora
Jornal O Globo – entrevista com presidente do FONIF, 
Custódio Pereira
TV Aparecida – entrevista com vice-presidente do FO-
NIF, Euler Pereira Bahia
Estadão online – artigo assinado por Custódio Pereira 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
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COMUNICAÇÃO: NOVO COMITÊ ESTÁ 
ENTRE DESTAQUES DO ANO

A exemplo dos últimos anos, a comunicação 
continuou sendo um fator fundamental 
na missão do FONIF de defender a causa 

filantrópica e difundir na sociedade informações a 
respeito da importância do setor para o país.

Além das ações de assessoria de imprensa, que 
mais uma vez contribuíram para ampliar a visibi-
lidade das atividades do FONIF junto à sociedade, 
a instituição seguiu investindo no marketing 
digital como parte do planejamento estratégico 
de relacionamento com seus principais públicos, 
incluindo associados, parceiros, parlamentares, 
entre outros. Para tanto foram utilizadas ferra-
mentas como inbound marketing, produção de 
newsletters, monitoramento diário de notícias, 
além da atualização periódica de conteúdo nos 
canais digitais da instituição, como site e redes 
sociais - Facebook, Linkedin e Instagram. 

Novo comitê 
Um dos pontos a se destacar em 2019 foi a rees-
truturação do Comitê de Comunicação, que este 
ano passou a ser dirigido por Carmem Murara, 
diretora de Relações Institucionais do Grupo 
Marista. Especialista em Comunicação Corpora-
tiva e mestre em Marketing Internacional, Carmem 
traz na bagagem experiências nas redações de 
grandes veículos da imprensa, como Rádio CBN 
e Folha de Londrina, além da atuação na gestão de 
projetos de Comunicação e Relações Institucionais 
na iniciativa privada.

Além da nova diretora, o comitê também teve o 
número de membros ampliado com a chegada de 
voluntários representantes de diversas instituições, 
incluindo: AACD,  ACSC, Albert Einstein, ANEC, 
Beneficência Portuguesa, CIEE, CONIB, Fehosp, 
Mackenzie, Pró-Saúde, Sírio Libanês, Santa Casa 
e UNAERP. (ver formação completa na página 16). 
Desde setembro, quando foi reativado o comitê, o 
grupo se reúne mensalmente para avaliação e defi-
nição das estratégias de comunicação do FONIF.
 
Grupo bandeirantes
Outro marco importante foi a reunião realizada 
com o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny 
Saad, em 16 de setembro, ocasião em que o exe-
cutivo reafirmou seu apoio à causa do FONIF 
e a partir da qual foi produzida uma matéria 
importante para o Jornal da Band, veiculada em 
23 de setembro, sobre a importância da filan-
tropia para o Brasil. Participaram do encontro 
o presidente do FONIF, Custódio Pereira, a 
diretora de comunicação Carmem Murara, e a 
secretária-executiva Suli de Moura.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOSPRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

SEGURANÇA DE DADOS É PRIORIDADE 
NA COMUNICAÇÃO DIGITAL

Em 2019, o FONIF deu continuidade ao pro-
jeto iniciado no ano anterior com o objetivo de 
promover um upgrade tecnológico e aumentar 
a eficiência e a segurança no gerenciamento das 
informações digitais da instituição.

O primeiro passo foi a contratação de um servidor 
próprio para o site, hospedado em um datacenter 
com segurança de acesso reforçada e protegido 
por uma configuração personalizada de firewall, 
que bloqueia todas as portas desnecessárias, bem 
como os tipos mais comuns de ataques virtuais. 
Todos os links de acesso para o servidor, por 
exemplo, estão protegidos por criptografia.

A partir desse processo, todos os backups da 
página passaram a rodar diariamente de forma 
automatizada, com atuação no sistema de contro-
le de documentos, servidor web, banco de dados 
e arquivos de configuração. Além disso, todas 
as modificações neste canal são registradas para 
efeito de auditoria. Vale ainda mencionar que 
o site passou a contar com acesso HTTPS, uma 
mudança que gerou benefícios tanto do ponto 
de vista da segurança, quanto da performance 
da página.
  
Com todas essas providências, o site do FONIF 
tem se mantido estável e passou a operar em um 
ambiente mais seguro, controlado e escalável, 
o que permite aprimorar a comunicação com 
associados, parceiros e colaboradores.

Além disso, todos os documentos e informações 
institucionais foram centralizados na nuvem, em 
um banco de dados com interface web, permitindo 
o acesso a esses dados de forma remota e orga-
nizada, além do compartilhamento de arquivos 
em tempo real.
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Visualizar como página web

FONIF na luta contra a PEC Paralela da Reforma da Previdência
Desde o final de agosto, o FONIF está engajado na luta contra a PEC Paralela
(133) proposta pelo relator da Reforma da Previdência no Senado, senador
Tasso Jereissati. O senador propõe o fim das imunidades tributárias garantidas
ao setor filantrópico na Constituição Federal.

Fique por dentro de toda a movimentação

Reforma da Previdência no
Senado ameaça serviços gratuitos
prestados por filantrópicas

As entidades que representam
instituições filantrópicas e
beneficentes receberam com
preocupação a aprovação da PEC –
Paralela da Reforma da Previdência
na CCJC do Senado.

Confira o posicionamento das
entidades

Assine a Petição Pública contra a
PEC Paralela no Senado

A medida põe em risco bolsas
sociais e ProUni ofertadas por
entidades filantrópicas da Educação.
Precisamos nos mobilizar!

Clique aqui para assinar

Confira tudo o que aconteceu no
evento Rumos da Filantropia

Antecipando-se à tramitação da
Reforma da Previdência,
representantes de entidades
filantrópicas e líderes políticos

O setor da filantropia brasileira une
forças para a missão de mostrar à
sociedade, ao governo e aos
parlamentares a importância que as
entidades filantrópicas têm hoje
como promotoras e garantidoras do
acesso à Saúde, Educação e
Assistência Social para milhões de
brasileiros. Nesta edição,
descrevemos algumas ações em
que o Fonif está envolvido para
assegurar o cumprimento da
Constituição, a qual prevê a
imunidade tributária às entidades
filantrópicas.

Para mostrar os benefícios da
Filantropia para a país, o Fonif
organizou em agosto o debate
“Rumos da Filantropia”, o qual
reuniu em torno de 600 participantes
presencialmente, em São Paulo, e
mais de 2 mil online em todo o país.

O evento sinalizou o momento
delicado que vivemos diante das
ameaças de se modificar as regras
que garantem a imunidade. Hoje a
filantropia chega onde o governo
não conseguiria chegar.

Além do Rumos da Filantropia, o
Fonif está fortemente envolvido no
trabalho de esclarecer aos
senadores e deputados sobre o que
a Filantropia representa para o país.
Acabar com as imunidades, como
propõe a PEC Paralela da Reforma
da Previdência, será um equívoco
com consequências seríssimas para
a sociedade que ficará desassistida.

Para que tenhamos força, o Fonif
convida cada associado a levantar
sua bandeira em defesa de nossa
causa. Se cada entidade filantrópica
conseguir sensibilizar os deputados
e senadores dos seus estados,
certamente teremos êxito.

Carmem Murara
Diretora de Comunicação do Fonif

Conheça mais sobre a história e a
missão da AACD
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Visualizar como página web

Senado preserva imunidade das filantrópicas após bem-
sucedida articulação do FONIF e entidades do Terceiro Setor.

Mas os desafios continuam!
Ao longo dos últimos meses, o FONIF liderou um forte e organizado
movimento de articulação das entidades filantrópicas com o objetivo de lutar
contra parte da PEC Paralela (133). O projeto, de iniciativa do relator da
Reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Jereissati, atingia
drasticamente as imunidades tributárias garantidas na Constituição Federal ao
setor filantrópico, em especial às entidades de Educação e Saúde.

Para evitar esse retrocesso, diversos atores do segmento uniram-se em um
grande movimento encabeçado pelo FONIF que atingiu com sucesso seus
objetivos, já que a proposta final da reforma aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça do Senado não afetou, como inicialmente esperado, o
setor filantrópico, fato que marca mais uma vitória importante para filantropia
brasileira.

Fique por dentro

Entidades filantrópicas de
educação defendem imunidades
tributárias no Senado

A Comissão de Educação do
Senado Federal promoveu no
começo de outubro uma audiência
pública com o objetivo de debater os
impactos para o país da PEC
Paralela da Reforma da Previdência.
O FONIF marcou presença. Confira!

Leia mais sobre este assunto

PEC Paralela da Reforma da
Previdência: tributação das
filantrópicas

Confira artigo do presidente do
FONIF publicado no portal do jornal
O Estado de S. Paulo.

Leia mais aqui

Dormientibus non succurrit jus, no
melhor dos latinórios, significa dizer
que “o Direito não socorre aos que
dormem”. A Política, igualmente, é
perversa e não socorre aqueles que
dormem. Por conta disso, o FONIF de
maneira coordenada e atenta colocou
toda sua articulação em campo
quando, de maneira inusitada aparece
de volta uma ameaça ao setor
filantrópico. Não dormiu.

O Senador Tasso Jereissati, umas das
figuras mais respeitadas no Congresso
Nacional que transita com maestria e
merece o respeito de todas as forças
políticas de ambas as casas,
ressuscitou a tributação das Entidades
Sociossistenciais fazendo uma
distinção muito triste entre Santas
Casas, Hospitais Espelhados,
Instituições de Educação seculares,
demonstrando um total
desconhecimento da realidade do
setor.

Já se provou de maneira séria e
técnica que o melhor investimento que
o estado Brasileiro pode fazer, por
conta do seu retorno, é no Setor da
Filantropia. Ele devolve mais de sete
vezes o valor das imunidades
recebidas, é eficiente e eficaz e mais,
não faz distinção de nenhum cidadão
por conta de seu ideal político. Cuida
do Cidadão Brasileiro que tem direitos
e merece todo o respeito não somente
do próprio estado, mas de toda a
coletividade.

Colocado o time em campo, passou-se
a fazer pressão encima dos
congressistas, apenas com a finalidade
de esclarecimentos a respeito do
entendimento distorcido que estava
havendo, caso e se vingasse a tese da
inclusão desta falta de
reconhecimento. O trabalho foi exitoso!
A mídia mostrou que a pressão foi
grande e há uma vitória parcial do

Visualizar como página web

Caravana da Filantropia reúne
líderes do setor em Brasília

Movimento visa sensibilizar o poder
público sobre a importância da
atividade filantrópica para o país.

Inscreva-se e participe!

Pesquisa revela a força da
filantropia no Brasil

Contrapartida do setor para a
sociedade supera imunidades
fiscais, mostra estudo do FONIF.

Saiba mais e baixe a pesquisa

FONIF e Instituto Maurício de
Sousa criam gibi sobre filantropia

Publicação mostra o impacto da
ação filantrópica na vida das
pessoas de forma leve e simples.

Baixe, aprenda e divirta-se

Nesta edição da newsletter do FONIF,
além de conhecer mais uma das nossas
entidades apoiadoras,  a Associação
Brasileira de Instituições Educacionais
Evangélicas - ABIEE, destacamos  o
grande projeto que requererá uma
enorme mobilização nacional de
instituições filantrópicas, tanto de
educação e saúde, como de assistência
social, evento a ser realizado em Brasília
entre 28 e 30 de maio, conhecido como a
Caravana da Filantropia.

Trata-se de um evento de suma
importância para avançarmos nessa luta
encabeçada no FONIF em favor da
defesa do setor filantrópico e,
consequentemente, daqueles que são
beneficiados por nossas instituições.

Vivemos hoje um momento decisivo, em
que nossa articulação e união são
fundamentais para combatermos a falta
de conhecimento e desinformação que
existe em nosso setor.

Por isso, aproveite esse conteúdo para
saber mais sobre a Caravana da
Filantropia e engaje sua entidade a
participar! Pois juntos somos mais fortes!

Boa Leitura!

 

Euler Pereira Bahia
Vice Presidente do FONIF

ABIEE: defesa da educação
confessional e filantrópica

Confira o texto sobre a instituição
com entrevista com o presidente
Silvio Iung.

Conheça melhor a instituição

FONIF marca presença no STF

Representantes do FONIF estiveram
em Brasília para julgamento sobre
imunidades tributárias.

Saiba mais detalhes

Enviado por FONIF
http://fonif.org.br/

Se deseja não receber mais mensagens como esta, descadastre-se.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS



DIRETORIA DA SEGUNDA GESTÃO DO 
FONIF É ELEITA COM ACLAMAÇÃO

Em 29 de outubro aconteceu a eleição 
da diretoria da segunda gestão do 
FONIF. Durante a Assembleia Geral 

Ordinária, a chapa única foi eleita por unani-
midade e aprovada com aclamação por todos os 
presentes. Com o resultado, os vice-presidentes 
e diretores em exercício até então, permanecem 
nos cargos pelos próximos quatro anos, a partir 
de janeiro de 2020. Mais de 20 representantes 
de instituições compareceram, dentre 32 asso-
ciadas.
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DIA NACIONAL DA FILANTROPIA É 
PROMULGADO E ENTRA NO CALENDÁRIO 
NACIONAL

O ano de 2019 se encerrou com uma grande con-
quista para o setor filantrópico. Após aprovação no 
Congresso Nacional, o Dia Nacional da Filantropia 

foi promulgado, no mês de dezembro, pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Com isso, a data entrou oficialmente para o 
calendário brasileiro e passa a ser comemorada anualmente 
no dia 20 de outubro. 

A iniciativa de instituição deste marco para o setor surgiu 
a partir de esforços do FONIF, que pleiteou junto ao poder 
público este reconhecimento as mais de onze mil entidades 
filantrópicas que atuam no país e cujo trabalho impacta a vida 
de milhões de brasileiros.

O pedido para a criação da data foi acolhido em 2017 pelos 
deputados federais Antonio Brito (PSD/BA) e Eduardo 
Barbosa (PSDB/MG), que conduziram audiências públicas e 
debates sobre o tema na Câmara dos Deputados, em Brasília, 
visando à sua aprovação. 

Homenagens 
Antes mesmo da promulgação oficial da data, o FONIF 
promoveu, em outubro de 2019, uma comemoração pelo 
Dia Nacional da Filantropia, durante a qual foi prestada uma 
homenagem a pessoas que há anos se dedicam ao fortaleci-
mento da causa filantrópica no Brasil.

Na ocasião, o jurista Dr. Ives Gandra da Silva Martins, o depu-
tado federal Antonio Brito e o Dr. Sérgio Monello receberam 
das mãos do presidente do FONIF, Custódio Pereira, o título 
de personalidade emérita da filantropia, previsto no Estatuto 
Social do Fórum para reconhecer pessoas que se destacam 
na defesa do setor filantrópico.

Presidente: 

Custódio Pereira
Vice-presidentes:

Antônio Tabosa Gomes
Caio Eduardo Thomas
Dora Silvia Cunha Bueno
Edson Rogatti
Euler Pereira Bahia
José Inácio Ramos
Membros do Conselho Fiscal:

Fábio Aparecido Oliveira dos Santos
Jair Gomes de Araújo
Marcelo Roberto Monello
Suplente: Antônio Luiz de Queiroz Silva
Diretor Jurídico: 

Thiago Ferreira Cabral
Diretora de Comunicação Social: 

Carmem Murara

Diretoria do FONIF 
entregando diploma de 
Personalidade Emérita 

ao Dr. Ives Gandra

Dep. Antonio 
Brito, Dr.Ives Gandra, 
Custódio Pereira e 
Dr. Sergio Monello

Associados do FONIF na assembleia que elegeu a diretoria 
da segunda gestão

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

ABAIXO, CONFIRA A COMPOSIÇÃO 
DA DIRETORIA DO FONIF PARA O 
QUADRIÊNIO 2020/2023:
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ESTUDANTES DO SÍRIO-LIBANÊS TÊM AULA 
ESPECIAL SOBRE FILANTROPIA

No dia 27 de setembro, o presidente do FONIF, Custódio 
Pereira, apresentou uma aula especial sobre filantropia para 
alunos de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo. Ele aproveitou a ocasião para destacar ações desen-
volvidas pelo Fórum em favor das filantrópicas brasileiras. 

“Conscientizar novos gestores sobre a importância das ins-
tituições filantrópicas e seu impacto na sociedade é missão 
do Sírio-libanês, ter o FONIF na pessoa do Dr. Custódio 
falando para estes profissionais é um privilégio, Custódio 
representou em sua aula a força e o impacto das instituições e 
todo o retorno social pelas quais são responsáveis. “O FONIF 
é uma instituição séria e representa de maneira integra os 
interesses e necessidades das filantrópicas” comentou Vânia 
Rodrigues Bezerra, superintendente de responsabilidade 
social do Hospital Sirio Libanês.

EVENTO PROMOVE DEBATE SOBRE 
IMUNIDADES DAS FILANTRÓPICAS

O evento "A Voz da Filantropia no Terceiro Setor", realizado 
em São Paulo no dia 25 de outubro, promoveu debate sobre 
a questão das imunidades tributárias das filantrópicas. O 
FONIF marcou presença no evento por meio da participação 
do presidente Custódio Pereira, e dos membros do Conselho 
de especialistas, Hugo Zaponi e José Eduardo Sabo Paes. 
Também estiveram presentes o ex-promotor de justiça,  Airton 
Grazzioli e o deputado federal Antônio Brito (PSD/BA), 
apoiador da causa filantrópica..

FILANTRÓPICAS HOMENAGEIAM MINISTRO 
ONYX LORENZONI 

Com o objetivo de agradecer o apoio às causas do 
setor filantrópico, líderes de entidades do setor se 
reuniram-se com o ministro-chefe da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni, no dia 18 de novembro. Como demonstração 
de gratidão, foi entregue ao ministro uma placa, subscrita por 
todas as organizações, com uma mensagem de agradecimento 
pelo trabalho feito em favor do setor, reforçando sua contri-
buição para a justiça social no país. 

“Desde o tempo em que era deputado, o ministro Onyx man-
tém um diálogo de maneira clara e evidente, manifestando seu 
apoio sempre que possível”, lembrou o presidente do FONIF, 
Custódio Pereira”.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Abaixo, confira a lista das entidades presentes 
ao encontro:

ABIEE – Euler Pereira Bahia, vice-presidente

ABMES - Sólon Hormidas Caldas, diretor executivo

ABRAFI – Iara de Moraes Xavier Braga, diretora técnica

ABRUC – Waldemiro Gremski, reitor da PUC/PR

ANEC – Ir Adair Aparecida Sberga, diretora

ANEC – James Pinheiro dos Santos, secretário -executivo

ANUP – Beth Guedes, presidente

Apóstolas do sagrado coração jesus – Ir. Adelir Weber, 
Ecônoma; Ir. Matilde de Lima Carmo, Ir. Valéria 
Andrade Leal, Ir. Maria Gorete Resende dos Santos

Associação Santa Marcelina – Ir. Cacilda Oliveira de 
Carvalho, representante delegada-geral

Belas Artes de SP -  Michele Louise Moura e Udson 
Jaques Perdigão Filho, representantes

CEBRAF – Paulo Haus – presidente

COFENEN – Paulo Gomes Cardim, presidente 
COFENEN e Conselheiro CONSEAS

COMUNG – Jaira Puppin, secretaria-executiva

CONIB – Tamara Socolik, vice-presidente da 
Associação Cultural Israelita de Brasília

CRB – Ir. Maria Inês, presidente

CRUB – Waldemiro Gremski, presidente e reitor PUC/PR

FEBRAEDA – Antônio Roberto Silva Pasin, presidente

FONIF – Custódio Pereira, presidente

FÓRUM – Amábile Pacios, representante

UNISA/SP – Michele Louise Moura e Udson 
Jaques Perdigão Filho, representantes

Vânia Rodrigues Bezerra e Custódio Pereira
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PLP 134 É TEMA DE ENCONTROS COM 
PARLAMENTARES E REPRESENTANTES 
DE MINISTÉRIOS

No mês de dezembro, o FONIF parti-
cipou de importantes reuniões em 
Brasília voltadas à discussão do PLP 

134, projeto de lei que estabelece condições 
para que entidades f ilantrópicas acessem o 
direito constitucional às imunidades tributárias, 
garantido a segurança jurídica necessária para 
o setor. 

Junto dos deputados Bibo Nunes (PSL/RS) e 
Prof. Dorinha (DEM/TO), relatora do PLP 134, 
representantes do Fórum ainda tiveram agenda 
nos Ministérios da Economia e da Educação para 
tratar sobre o assunto e esclarecer membros do 
Executivo a respeito da importância do projeto 
para o setor filantrópico e, consequentemente, 
para os milhões de brasileiros atendidos por suas 
instituições na saúde, educação e assistência 
social. 

“O PLP é uma iniciativa muito importante para 
dar segurança ao trabalho que as filantrópicas 
realizam no Brasil de forma tão competente”, 
comentou a deputada Dorinha. 

O FONIF também contou nesse tema com o 
apoio dos deputados federais Pedro Cunha 
Lima (PSDB/PB), presidente da Comissão de 
Educação, e Maria Rosas, vice-presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência e membro da Comissão de 
Educação.

A lgumas instituições que estiveram com o 
Fórum nessa empreitada foram: ANEC, ABIEE, 
CRB, ABMES, ACAFE e APF.

PLC do FONIF
Antes do projeto de lei mencionado acima, de 
autoria do deputado Bibo Nunes, o FONIF já 
havia consolidado, em 2018, uma proposta de lei 
complementar estruturada a partir de encontros 
promovidos em fóruns, realizados ao longo de 
dois anos, que contaram com a participação de 
representantes do setor filantrópico. A partir 
das diretrizes geradas em tais encontros, foi 
desenvolvida uma minuta de projeto de lei da 
sociedade civil com auxílio do grupo de trabalho 
jurídico do FONIF e apoio do escritório Gandra 
Martins.

O projeto em questão foi entregue ao deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB/MG), que seria um 
possível relator da proposta, e atualmente segue 
em avaliação no Congresso.

Deputada Porf. Dorinha (DEM-TO) com o presidente 
do FONIF, Custódio Pereira.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Reunião no Congresso com representantes do MEC, 
Ministério da Economia e Receita Federal.

Reunião no Congresso com representantes do MEC, 
Ministério da Economia e Receita Federal.

Reunião no Congresso com representantes do MEC, 
Ministério da Economia e Receita Federal.
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NOVAS PESQUISAS CONSOLIDAM 
DADOS IMPORTANTES SOBRE O 
SETOR FILANTRÓPICO

Com o objetivo de tornar suas ações em defesa da 
filantropia cada vez mais assertivas, o FONIF deu 
início em 2019 a dois novos projetos de pesquisa 
que visam a consolidar informações importantes 
sobre o setor. 

O primeiro deles é um estudo que está sendo rea-
lizado em parceria com o Instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) sobre 
a percepção de diferentes grupos de brasileiros a 
respeito da atividade filantrópica. 

A pesquisa qualitativa, cuja realização também conta 
com parceria do SEMESP, abrangerá grupos de discus-
são com a população em geral, além de entrevistas em 
profundidade com diferentes públicos, como técnicos 
do governo, lideranças políticas e jornalistas. 

O resultado do estudo, que 
será finalizado no início de 
2020, deve trazer mais clareza 
às ações do FONIF, sobretudo 
no que se refere à comunicação 
e divulgação das iniciativas 
realizadas pelo Fórum. 

Segundo Marcela Montene-
gro, diretora executiva do 
IPESPE, a iniciativa fornecerá 
subsídios para ampliar o 
conhecimento sobre as ações 
do setor e otimizar as estra-
tégias de aproximação com 
a sociedade. “O estudo trará 
um diagnóstico qualitativo 
aprofundado a respeito do 
conhecimento, do quadro de 
referências e da imagem das 
filantrópicas, bem como das 
expectativas em relação à sua 
atuação”, comenta.

O valor do voluntariado
Outra pesquisa em andamento, que deve ser apresen-
tada no próximo ano, é um levantamento idealizado 
pelo FONIF, em parceria com a Audisa e ONG 
Parceiros Voluntários, que pretende  mensurar de 
forma pioneira no país, o valor monetário da mão 
de obra voluntária que atua junto às instituições 
filantrópicas brasileiras.  
“Com esses indicadores em mãos, espera-se 
dimensionar melhor o custo real envolvido para a 
manutenção da missão filantrópica e identificar o 
quanto o voluntariado é fundamental nesse pro-
cesso”, comenta Pereira.

“É notório que 
há um grande 

desconhecimento da 
sociedade sobre o 

nosso setor. Por isso, 
achamos importante 

investigar melhor 
essa realidade a fim 

de tornar nossas 
ações cada vez 
mais efetivas” 

Custódio Pereira, presidente do FONIF.

PESQUISA LEVANTA DADOS 
PRIMÁRIOS SOBRE O SETOR 
FILANTRÓPICO

O FONIF fechou em 2019 parceria com a SoluTS – 
Soluções para o Terceiro Setor, com apoio do Grupo 
Marista, para realizar o levantamento qualitativo e 
quantitativo de dados primários do setor filantrópico, 
com o objetivo de conhecer as estratégias adotadas 
pelas entidades do setor nas áreas da educação, saúde e 
assistência social, com foco na gestão e impacto social.

A pesquisa foi realizada em diversas regiões do país e 
trouxe achados interessantes com relação à operação 
beneficente, além de conhecer seus reflexos em 
termos financeiros. Com isso, foi possível partilhar 
práticas de gestão da atuação assistencial, e promover 
reflexões no âmbito da construção de indicadores de 
filantropia, tendo como base os dados primários e as 
demonstrações da aplicação em gratuidades.

Os resultados do trabalho contribuíram signifi-
cativamente para gerar mais compreensão sobre o 
setor filantrópico e qualificar ainda mais as ações de 
articulação e incidência do FONIF. As dez instituições 
que participaram da pesquisa já podem ter acesso a 
estes resultados. 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
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DEPUTADO EDUARDO BARBOSA 
ABRAÇA A LEI ROUANET DA 
EDUCAÇÃO

O projeto da Lei Rouanet da Educação, liderado 
pelo Presidente do FONIF, Custódio Pereira, em 
parceria com a OAB-SP, teve novos encaminhamos 
em 2019. A proposta foi entregue ao deputado 
federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG), que se 
prontificou a conduzir o assunto no Congresso 
Nacional, uma vez que se trata de um tema que 
traria benefícios importantes para o setor de 
Educação, tão estratégico para o Brasil.  

O projeto em questão propõe a criação de incentivos 
fiscais a pessoas físicas e jurídicas que fizerem 
doações à área da educação. O objetivo é a captação 
e o direcionamento de recursos privados a políticas 
de ampliação dos investimentos, melhoria da 
qualidade e da rede de escolas públicas e privadas, 
além de estimular a construção ou ampliação 
de unidades escolares, financiar programas de 
atualização e aperfeiçoamento de profissionais, 
propiciar a concessão de bolsas de estudo, dentre 
outros avanços. 

WEBINAR DEBATE DESAFIOS DO 
SETOR FILANTRÓPICO

No dia 4 de dezembro, a Associação 
Nacional de Educação Católica do 
Brasil – ANEC e o FONIF realizaram 

o webinar Rumos da Filantropia, evento online 
que apresentou um panorama sobre questões 
envolvendo a PEC Paralela (133/2019), que previa 
o fim das imunidades tributárias das instituições 
filantrópicas na Reforma da Previdência. 

Cerca de 60 participantes acompanharam o 
webinar, que foi conduzido por Vanderlei Viana, 
relator do Comitê de Relações Institucionais do 
FONIF, e James Pinheiro, secretário-executivo 
da ANEC. 

O presidente do FONIF, Custódio Pereira, participou 
remotamente, por meio de um vídeo, apresentado, 
na ocasião em que falou aos presentes ao lado da 
deputada Prof. Dorinha (DEM/TO), relatora do 
PLP 134, que visa garantir segurança jurídica às 
entidades filantrópicas em relação às imunidades 
tributárias. 

“Fico feliz com a relatoria que trata da regula-
mentação e da segurança que deve ser dada à 
filantropia nas três áreas. O Projeto do deputado 
Bibo é um resgate de uma dívida ao país para dar 
segurança ao trabalho das filantrópicas” disse a 
deputada Prof. Dorinha.

TERMO DE PARCERIA AUMENTA 
PROXIMIDADE COM O CRC-SP

Em agosto de 2019, o FONIF e o Con-
selho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo (CRC-SP) 

estreitaram ainda mais as relações e formalizaram 
um termo de parceria com o objetivo de maximizar 
a sinergia já existente entre as duas instituições. 

Um dos pontos previstos no protocolo é a disponi-
bilização da estrutura do CRC-SP para a realização 
de eventos realizados pelo FONIF que visem ao 
fortalecimento do Terceiro Setor, em alinhamento 
com a visão institucional do Conselho.  

A aproximação entre as entidades foi viabilizada 
por Marcelo Monello, membro do CRC-SP e 
do Conselho Fiscal do FONIF. Participaram da 
assinatura do termo de parceria o presidente do 
FONIF, Custódio Pereira, a vice-presidente Dora 
Silvia Cunha Bueno, além de Marcia Ruiz Alcazar 
e José Donizete Valentina, respectivamente pre-
sidente e vice-presidente do CRC-SP. 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Custódio Pereira, Márcia Ruiz Alcazar,
Dora Silvia Cunha Bueno e José Donizete Valentina.
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO 
FONIF OFERECERÁ CAPACITAÇÃO ÀS 
ORGANIZAÇÕES FILANTRÓPICAS

A diretoria do FONIF aprovou em 2019 o 
início dos estudos para o projeto que dará 
origem à Universidade Corporativa FONIF, 

cujo objetivo é capacitar gestores e colaboradores 
das entidades associadas e parceiras em assuntos 
relativos à filantropia. 

Uma das primeiras ações a serem realizadas nesse 
projeto é um curso sobre Governança Corporativa, 
promovido em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa – IBGC, e apoio do 
SEMESP para a utilização das instalações e divul-
gação nas suas mídias para todo o Brasil.  

A iniciativa está alinhada aos pilares de atuação do 
FONIF, uma vez que a entidade tem como missão 
gerar conhecimento que contribua para melhorar a 
gestão profissionalizada das instituições filantrópicas 
brasileiras. 

A Frente Parlamentar Mista de apoio às Santas 
Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicos, que 
tem incorporada à sua pauta a causa da filantropia de 
forma mais abrangente, foi reinstalada em fevereiro 
de 2019 e, ao longo de todo o ano, seguiu apoiando 
o trabalho desenvolvido pelo FONIF em defesa das 
entidades do setor. 

Presidida pelo deputado federal Antonio Brito 
(PSD/BA), também presidente da Comissão 
de Seguridade Social e Família, a frente visa a con-
tribuir com os encaminhamentos no Congresso 
Nacional das principais demandas envolvendo o 
setor. 

Confira abaixo quem são os líderes da frente parlamentar:

Presidente: Antonio Brito (PSD/BA)

1o Vice-presidente: Darcísio Perondi (MDB/RS)

2o Vice-presidente: Carmen Zanotto (PPS/SC)

1o Secretário: Benedita da Silva (PT/RJ)

2o Secretário: Eros Biondini (Pros/MG)

1o Vice-presidente Região Norte: Joaquim Passarinho (PSD/PA)

2o Vice-presidente Região Nordeste: Flávio Nogueira (PDT/PI)

3o Vice-presidente Região Centro-Oeste: vago

4o Vice-presidente Região Sudeste: Vitor Lippi (PSDB/SP)

5o Vice-presidente Região Sul: Pedro Westphalen (PP/RS)

Secretário Geral da Mesa Diretora: Hermes Lomanto Vaz Sampaio

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

“Em 2020 
vamos reforçar 

o trabalho 
junto à frente 

parlamentar, que 
poderá colaborar 

muito para os 
avanços de 

que nosso setor 
tanto necessita” 

Custódio Pereira, 
presidente do FONIF.

FRENTE PARLAMENTAR CONTRIBUI 
COM DEMANDAS DA FILANTROPIA 
BRASILEIRA

Dep. Antonio Brito 
(PSD-BA)
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1. Abílio Santana (PHS – BA)
2. Afonso Hamm (PP – RS)
3. Afonso Motta (PDT – RS)
4. Alan Rick (DEM – AC)
5. Alceu Moreira (MDB – RS)
6. Alex Manente (PPS - SP)
7. Alexandre Frota (PSL – SP)
8. Alexandre Padilha (PT – SP)
9. Alexandre Serfiotis (PSD – RJ)
10. Alice Portugal (PCdoB – BA)
11. Aliel Machado (PSB – PR)
12. Aline Gurgel (PRB – AP)
13. Altineu Côrtes (PR –RJ)
14. Aluisio Mendes (PODE – MA)
15. André de Paula (PSD – PE)
16. André Figueiredo (PDT – CE)
17. André Fufuca (PP – MA)
18. Antonio Brito (PSD - BA)
19. Arlindo Chinaglia (PT – SP)
20. Arnaldo Jardim (PPS – SP)
21. Aroldo Martins (PRB – PR)
22. Arthur Oliveira Maia (DEM – BA)
23. Assis Carvalho (PT – PI)
24. Átila Lins (PP – AM)
25. Átila Lira (PSB – PI)
26. Aureo Ribeiro (SOLIDARI – RJ)
27. Barcelar (PODE – BA)
28. Benedita da Silva (PT – RJ)
29. Benes Leocádio (PTC – RN)
30. Beto Faro (PT – PA)
31. Beto Rosado (PP – RN)
32. Bilac Pinto (DEM – MG)
33. Bira do Pindaré (PSB – MA)
34. Boca Aberta (PROS – PR)
35. Bohn Gass (PT – RS)
36. Cabo Junio Amaral (PSL- MG)

37. Cacá Leão (PP – BA)
38. Capitão Augusto (PR – SP)
39. Carlos Henrique Gaguim (DEM – TO)
40. Carlos Zarattini (PT- SP)
41. Carmen Zanotto (PPS – SC)
42. Célio Moura (PT – TO)
43. Célio Silveira (PSDB – GO)
44. Celso Maldaner (MDB – SC) 
45. Celso Russomano (PRB – SP)
46. Celso Sabino (PSDB – PA)
47. Cezinha de Madureira (PSD – SP)
48. Charles Fernandes (PSD – BA)
49. Chiquinho Brazão (AVANTE – RJ)
50. Christiane de Souza Yared (PR – PR)
51. Cleber Verde (PRB – MA)
52. Coronel Tadeu (PSL – SP)
53. Covatti Filho (PP – RS)
54. Cristiano Vale (PR – PA)
55. Da Vitoria (PPS – ES)
56. Dagobeto Nogueira (PDT – MS)
57. Damião Feliciano (PDT – PB)
58. Daniel Almeida (PCdoB – BA)
59. Daniel Coelho (PPS – PE)
60. Daniel Trzeciak (PSDB – RS)
61. Darci de Matos (PSD – SC)
62. Darcísio Perondi (MDB – RS)
63. Delegado Marcelo Freitas (PSL – MG)
64. Diego Garcia (PODE – PR)
65. Domingos Neto (PSD – CE)
66. Domingos Sávio (PSDB – MG)
67. Dr. Frederico (PATRI – MG)
68. Dr. Jaziel (PR – CE)
69. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP- RJ)
70. Dr. Luiz Ovando (PSL – MS)
71. Dr. Soraya Manato (PSL – ES)
72. Edilázio Júnior (PSD – MA)

73. Edio Lopes (PR – RR)
74. Edimilson Rodrigues (PSOL – PA)
75. Eduardo Barbosa (PSDB – MG)
76. Eduardo Bolsonaro (PSL – SP)
77. Eduardo da Fonte (PP – PE)
78. Emunuel Pinheiro Neto (PTB – MT)
79. Erika Kokay (PT – DF)
80. Eros Biondini (PROS – MG)
81. Evair Vieira de Melo (PP – ES)
82. Expedito Netto (PSDB – RO)
83. Fábio Faria (PSD –RN)
84. Fábio Mitidieri (PSD – SE)
85. Fabio Reis (MDB – SE)
86. Fábio Trad (PSD – MS)
87. Felício Laterça (PSL – RJ)
88. Félix Mendonça Júnior (PDT – BA)
89. Fernando Coelho Filho (DEM – PE)
90. Fernando Monteiro (PP – PE)
91. Fernando Rodolfo (PHS – PE)
92. Flávia Morais (PDT – GO)
93. Flordelis (PSD – RJ)
94. Francisco Jr. (PSD – GO)
95. General Peternelli (PSL – SP)
96. Geovania de Sá (PSDB – SC)
97. Gilberto Nascimento (PSC – SP) 
98. Giovani Cherini (PR – RS)
99. Gonzaga Patriota (PSB – PE)
100. Guilherme Mussi (PP – SP)
101. Heitor Freire (PSL – CE)
102. Heitor Schuch (PSB – RS)
103. Hélio Leite (DEM – PA)
104. Hildo Rocha (MDB – MA)
105. Hugo Leal (PSD – RJ)
106. Hugo Motta (PRB – PB)
107. Iracema Portella (PP – PI)
108. Jandira Feghali (PCdoB – RJ)

PARLAMENTARES QUE ASSINARAM A 
FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS 
SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 
FILANTRÓPICAS

DEPUTADOS:

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
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109. Jefferson Campos (PSB – SP)
110. Jerônimo Goergen (PP – RS)
111. Jéssica Sales (MDB – AC)
112. JHC (PSB – AL)
113. João Campos (PRB – GO)
114. João Carlos Bacelar (PR – BA)
115. João Daniel (PT – SE)
116. Joaquim Passarinho (PSD – PA)
117. Jorge Solla (PT – BA)
118. José Guimarães (PT – CE)
119. José Nunes (PSD – BA)
120. José Priante (MDB – PA)
121. José Rocha (PR – BA)
122. Josias Gomes (PT – BA)
123. Júlio Cesar (PSD – PI)
124. Júlio Delgado (PSB – MG)
125. Júnior Bozzella (PSL – SP)
126. Junior Lourenço (PR – MA)
127. Kim Kataguiri (DEM – SP)
128. Laercio Oliveira (PP – SE)
129. Lafayette de Andrada (PRB – MG)
130. Leda Sadala (Avante – AP)
131. Leonardo Monteiro (PT – MG)
132. Leônidas Cristino (PDT – CE)
133. Leur Lomanto Júnior (DEM – BA)
134. Lídice da Mata (PSB – BA)
135. Lincoln Portela (PR – MG)
136. Luciano Ducci (PSB - PR)
137. Lucio Mosquini (MDB – RO)
138. Luiz Carlos (PSDB – AP)
139. Luiz Carlos Motta (PR – SP)
140. Luiz Flávio Gomes (PSB – SP)
141. Luiz Lima (PSL – RJ)
142. Luiz Nishimori (PR- PR)
143. Luizianne Lins (PT – CE)
144. Magda Mofatto (PR – GO)
145. Manuel Marcos (PRB – AC)
146. Marcelo Ramos (PR – AM)
147. Márcio Marinho (PRB – BA)
148. Marco Bertaiolli (PSD – SP)
149. Margarida Salomão (PI - MG)
150. Mariana Carvalho (PSDB – RO)
151. Mário Heringer (PDT – MG)
152. Mário Negromonte Jr. (PP – BA)
153. Marreca Filho (PATRI – MA)
154. Marx Beltrão (PSD – AL)
155. Mauro Lopes (MDB – MG)

156. Miguel Lombardi (PR – SP)
157. Milton Vieira (PRB – SP)
158. Moses Rodrigues (MDB – CE)
159. Nelson Pellegrino (PT – BA)
160. Nereu Crispim (PSL – RS)
161. Neri Geller (PP – MT)
162. Newton Cardoso Jr. (MDB - MG)
163. Nilson Pinto (PSDB – PA)
164. Nilto Tatto (PT – SP)
165. Orlando Silva (PCdoB – SP)
166. Padre João (PT – MG)
167. Pastor Eurico (Patri – PE)
168. Pastor Sargento Isidório (AVANTE – BA)
169. Patrus Ananias (PT – MG)
170. Paulo Abi-Ackel (PSDB – MG)
171. Paulo Freire Costa (PR – SP)
172. Paulo Teixeira (PT – SP)
173. Pedro Augusto Bezerra (PTB – CE)
174. Pedro Cunha Lima (PSDB – PB)
175. Pedro Lupion (DEM – PR)
176. Pedro Paulo (DEM – RJ)
177. Pedro Uczai (PT – SC)
178. Pedro Westphalen (PP – RS)
179. Pinheirinho (PP – MG)
180. Pompeo de Mattos (PDT – RS)
181. PR. Marco Feliciano (PODE – SP)
182. Professora Dorinha Seabra Reze (DEM – TO)
183. Professora Marcivania (PCdoB – AP)
184. Rafael Motta (PSB – RN)
185. Raimundo Costa (PRP – BA)
186. Raul Henry (MDB – PE)
187. Reginaldo Lopes (PT – MG)
188. Rejane Dias (PT – PI)
189. Renata Abreu (PODE – SP)
190. Ricardo Izar (PP – SP)
191. Ricardo Teobaldo (PODE – PE)
192. Roberto Alves (PRB – SP)
193. Roberto de Lucena (PODE – SP)
194. Roberto Pessoa (PSDB – CE)
195. Rodrigo Agostinho (PSB – SP)
196. Rodrigo Coelho (PSB – SC)
197. Rogério Correia (PT – MG)
198. Rubens Bueno (PPS – PR)
199. Rubens Otoni (PT – GO)
200. Sérgio Brito (PSD – BA)
201. Sergio Vidigal (PDT – ES)
202. Sidney Leite (PSD – AM)

203. Silas Câmara (PRB – AM)
204. Silvio Costa Filho (PRB – PE)
205. Soraya Santos (PR –RJ)
206. Sóstenes Cavalcante (DEM – RJ)
207. Stefano Aguiar (PSB – MG)
208. Subtenente Gonzaga (PDT – MG)
209. Tadeu Alencar (PSB – PE)
210. Tereza Nelma (PSDB – AL)
211. Tiririca (PR – SP)
212. Toninho Wandscheer (PROS – PR)
213. Ubiratan Sanderson (PSL – RS)
214. Uldurico Junior (PPL – BA)
215. Vaidon Oliveira (PROS – CE)
216. Valmir Assunção (PT – BA)
217. Vander Loubet (PT – MS)
218. Vanderlei Macris (PSDB – SP)
219. Vermelho (PSD – PR)
220. Vicentinho (PT – SP)
221. Vitor Lippi (PSDB – SP)
222. Waldenor Pereira (PT – BA)
223. Walter Alves (MDB – RN)
224. Weliton Prado (PROS – MG)
225. Wellington Roberto (PR – PB)
226. Zé Neto (PT – BA)
227. Zé Silva (SOLIDARI – MG)
228. Zeca Dirceu (PT – PR)

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

SENADORES
1. Angelo Coronel (PSD – BA)
2. Arolde de Oliveira (PSD – RJ)
3. Ciro Nogueira (PP – PI)
4. Flavio Arns (REDE – PR)
5. Humberto Costa (PT – PE)
6. Irajá (PSD – TO)
7. Izalci Lucas (PSDB – DF)
8. Jorginho Mello (PL – SC)
9. Luis Carlos Heinze (PP – RS)
10. Marcelo Castro (MDB – PI)
11. Marcos Rogerio (DEM – RO)
12. Otto Alencar (PSDB – BA)
13. Rose de Freitas (PODE – ES)
14. Styvenson Valentim (PODE – RN)
15. Vanderlan Cardoso (PP – GO)
16. Zenaide Maia (PROS – RN)
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Todo trabalho realizado pelo FONIF só é possível 
graças à dedicação de sua diretoria executiva, 
integrantes dos comitês, conselhos e secretaria 

executiva que compõem a governança da instituição, atuou 
de forma ativa em 2019 em torno dos objetivos institucionais 
a fim de garantir que a atividade filantrópica no Brasil seja 
valorizada e conquiste maior segurança jurídica. 

Ao todo foram mais de 20 reuniões de diretoria e comitês 
realizadas ao longo do ano, durante as quais foram tomadas as 
decisões referentes aos rumos da entidade. Isso sem mencionar 
a presença permanente dos líderes institucionais nas diversas 
iniciativas promovidas pelo FONIF, incluindo a Caravana da 
Filantropia, as reuniões com senadores no contexto da PEC 
Paralela da Reforma da Previdência, entre outras. 

Vale lembrar ainda a reestruturação de alguns comitês que 
contribuíram para fortalecer ainda mais a gestão do FONIF, 
como o de comunicação (cujos detalhes podem ser vistos 
na página 40), e o jurídico, que ficou ainda mais fortalecido 
com a entrada de advogados especialistas em filantropia 
que já atuam junto a entidades associadas e organizações 
representativas. O novo comitê jurídico tem como relator: 
o Diretor Jurídico do FONIF,  Dr.Thiago Ferreira Cabral,  
(formação completa do comitê na página 16).

FONIF AGRADECE APOIO DE 
EDUARDO BARBOSA

No dia 5 de novembro, o FONIF promoveu um encontro com 
o deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG), autor, juntamente 
com o Deputado Antonio Brito (PSD/BA), do projeto de lei 
que deu origem ao Dia Nacional da Filantropia. 

O encontro teve como finalidade agradecer ao deputado 
pelo apoio e trâmite do projeto, além de conversar sobre os 
próximos passos do Projeto de Lei Complementar voltada ao 
setor Filantrópico.

Estiveram presentes na ocasião o presidente do FONIF, Cus-
tódio Pereira, Vanderlei Viana e Ednilson Guiotti, do Comitê 
de Relações Institucionais, e Hugo Zaponi, do Conselho de 
Especialistas. 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD -
É TEMA DE SEMINÁRIO VIRTUAL

A Faculdade Santa Marcelina realizou em 17 de setembro, 
por iniciativa do FONIF, um Webinar sobre os impactos da 
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709). O objetivo 
foi o de conscientizar e ajudar as instituições do setor a 
compreenderem o novo contexto trazido por essa legislação, 
que passa a ser aplicada a partir de agosto de 2020.

Publicada em agosto de 2018, a LGPD dispõe sobre o trata-
mento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com 
o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa física.

O seminário virtual foi mediado pelo presidente do FONIF, 
Custódio Ferreira, e contou com a participação de José Roberto 
Covac, membro do conselho de especialistas da instituição. 
Também compuseram o debate: Renato Leite, advogado 
especialista em Direito Digital da Baptista Luz Advogados, 
além do Dr. Samuel M. Beloti e de Zacarias Gonçalves, ambos 
do Mackenzie.

Vanderlei Viana, Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/
MG), Custódio Pereira e Hugo Zaponi.
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ATIVO NOTA 2019 2018

      ATIVO CIRCULANTE
      CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Recursos sem restrição 4
      Caixa 367 -
      Bancos Conta Movimento 62.140 61.545
      Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata 319.245 162.221

381.752 223.767
      OUTROS CRÉDITOS 5
      Adiantamento para despesas - 167

- 167

      TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 381.752 223.934

      ATIVO NÃO CIRCULANTE
      IMOBILIZADO 6
      Tangível 518 682
      Intangível 928 332

1.446 1.014

     TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.446 1.014
     TOTAL DO ATIVO 383.198 224.947

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanço patrimonial em 
31 de Dezembro de 2019 
e 2018 (em reais) 

RELATÓRIO FINANCEIRO
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PASSIVO NOTA 2019 2018
      
      PASSIVO CIRCULANTE 7
      Fornecedores a Pagar 2.383 902
      Obrigações Fiscais - 52
      Adiantamento de Associados

      TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.383 953

      PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8
      Patrimônio Social 223.994 195.529
      Superávit 156.821 28.465
     TOTAL DO PATRÍMÔNIO LÍQUIDO 380.815 223.994

     TOTAL DO PASSIVO 383.198 224.947

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanço patrimonial em 
31 de Dezembro de 2019 
e 2018 (em reais) 

RELATÓRIO FINANCEIRO
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NOTA 2019 2018
      
      RECEITA BRUTA OPERACIONAL
      Contribuição Associativa 9 667.738 455.184455.184

      Doações 17.200 --

      Outras Receitas 92 -
      685.031 455.184
      RECEITA LÍQUIDA DE OPERACIONAL 685.031 455.184

      DESPESAS OPERACIONAIS (540.226) (434.921)
      Despesas Administrativas (539.729) (434.372)
      Despesas Tributárias (496) (549)

      OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10 (439.284) (355.020)
      Outras despesas com voluntários (439.284) (355.020)

      OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10 439.284 355.020
      Outras receitas com voluntários 439.284 355.020

      SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 144.805 20.263
 

      RESULTADO FINANCEIRO
      Receitas financeiras 13.735 10.114
      Despesas financeiras (1.720) (1.912)

12.016 8.202
       SUPERÁVIT DO PERÍODO 158.821 28.465

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do 
Resultado do Período em 
31 de Dezembro de 2019 e 
2018 (em reais) 

RELATÓRIO FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUPERÁVIT
DO PERÍODO TOTAL

Saldo em 31 de Dezambro de 2017 61.715 133.814 195.529
     
Transferência entre contas 133.814 (133.814) -
Superávit em 2018 - 28.465 28.465

Saldo em 31 de Dezambro de 2018 195.529 28.465 223.994

 
Transferência entre contas 28.465 (28.465) -
Superávit em 2019 - 156.821 156.821

Saldo em 31 de Dezambro de 2019 223.994 156.821 380.814

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio 
Social 31 de Dezembro de 
2019 e 2018 (em reais) 

RELATÓRIO FINANCEIRO
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2019 2018
      

      RESULTADO DO PERÍODO 156.821 28.465
      Ajustes de despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:
      Depreciação e amortização 164 136
      
      VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS:
      (Aumento)/Redução de Adiantamentos Diversos 167 (167)
      (Aumento)/Redução de Valores a Receber - 17.658

      DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 157.151 46.092
      FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
      Aquisição de Imobilizado - (818)
      Aquisição de Intangíveis (596) (332)

      DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (596) (1.150)
      FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
      (Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais (52) 28
      (Redução)/Aumento em Contas a Pagar 1.482 816
      (Redução)/Aumento em Adiantamento de Associados - (1.962)

      DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.430 (1.119)
      AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 157.985 43.824
      No início do período 223.767 179.943
      No final do período 381.752 223.767

      AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 157.985 43.824

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fluxo de caixa das 
atividades operacionais 
em  31 de Dezembro de 
2019 e 2018 (em reais) 

RELATÓRIO FINANCEIRO
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas-FONIF, 
fundado em 22 de maio de 2015, é uma associação civil, sem 
fins lucrativos, com sede e foro no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com prazo indeterminado de duração, 
e tem por objetivo a defesa dos interesses das Entidades 
Filantrópicas que atuam nas áreas de Assistência Social, 
de Educação e de Saúde, bem como no fortalecimento da 
sociedade civil organizada.

2. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade: As demonstrações 
Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em 
conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que aprovou 
a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que 
trata das Entidades sem Finalidade de Lucros, contemplando 
todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09 que modificam e introduzem novos 
dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas 
pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC.  

As demonstrações dos resultados abrangentes, não estão 
sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados 
sobre este conceito, ou seja, a demonstração do resultado é 
igual ao resultado abrangente total.

b) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor 
justo por meio do resultado.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional do ambiente econômico onde a entidade atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as normas do 
CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações 
contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios 
uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do 
último período social, findo em 31 de dezembro de 2019.

O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende:

a) Regime de Competência: As receitas e as despesas são 
devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil 
de competência. 

O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos 
a que se referem, independentemente do recebimento ou 
pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação 
de receitas e de despesas correlatas.

b) Aplicações financeiras: São registradas ao custo, acres-
cidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não 
superam o valor de mercado;

c) Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor 
de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos até a 
data do balanço quando aplicável;

Notas 
explicativas às 
demonstrações 
contábeis

RELATÓRIO FINANCEIRO

 Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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d) Passivo circulante e não circulante:  Demonstrados pelos 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos incorridos;

e) Apuração do Resultado: Apuração das receitas e as des-
pesas são apuradas de acordo com o regime de competência, 
exceto as doações espontâneas, reconhecidas na medida do 
seu recebimento;

f) Serviços Voluntários Obtidos: O trabalho voluntário é 
reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como 
se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO 2019 2018

Caixa 366,90  

Banco 62.139,86 61.545,28

Aplicação Financeira 319.245,03 162.221,47

381.751,79 223.766,75

5. REALIZÁVEL A CURTO PRAZO:

Os saldos devidos ao final do exercício das contas classificadas 
no grupo Realizável a Curto Prazo se referem a valores a receber 
relativos as contribuições dos Associados ao FONIF e estão 
compostos como segue:

6. IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

7. PASSIVO CIRCULANTE-OBRIGAÇÕES GERAIS

São registrados por valores históricos contraídos, vencí-
veis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando 
esta exigência for pertinente.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados 
e compreende o saldo inicial acrescido dos superávits, dimi-
nuindo dos déficits apurados anualmente desde a sua fundação 
menos os ajustes do Patrimônio Social.

9. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades 
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patri-
moniais.

A Entidade recebeu em 2019, o montante de R$ 667.738,31 
de contribuições associativas e R$ 455.184,00 em 2018.

10. VOLUNTARIADO

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que a aprovou a ITG 
2002 (R1) item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a 
prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que 
é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu 
tempo e talento em uma importante participação em várias 
ações realizadas pela Entidade.

O montante desse serviço em 2019 corresponde a R$ 
439.284,48 e R$ 355.019,92 em 2018. O valor ora realizado 
está registrado em contas de compensação e reconhecida na 
receita e na despesa.

Eduardo Serbaro Tostes
Contador – CRC 1SP 187364/O-1

CPF: 169.886.078-11

Custodio Filipe de Jesus Pereira
Representante Legal

CPF: 216.784.308-97

DESCRIÇÃO 2019 2018

Adiantamento para 
Despesas

- 166,75

-  166,75

DESCRIÇÃO TX CUSTO DEPREC. 2019 2018

Computadores 

e Periféricos

20% 818,00 (299,93) 518,07 681,70

Marcas e 

Patentes

928,00 - 928,00 332,00

1.743,00 (299,93) 1.446,07 1.013,70

RELATÓRIO FINANCEIRO
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1

FÓRUM NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - FONIF 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis 

Examinamos as Demonstrações Contábeis do FÓRUM NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES 
FILANTRÓPICAS - FONIF que compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, 
e as respectivas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido, 
e dos Fluxos de Caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas 
Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para Opinião sobre as Demonstrações Contábeis 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da administração pelas Demonstrações Contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações 
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis. 

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Chiaratti Do Nascimento. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DBE2-0E7B-B467-0753.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
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2

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas Demonstrações Contábeis. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Chiaratti Do Nascimento. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DBE2-0E7B-B467-0753.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS CRC/SP 2SP 024298/O-3 

Alexandre Chiaratti do Nascimento Contador 
CRC/SP 187.003/ O- 0 

CNAI – SP – 1620 
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10 NOVOS ASSOCIADOS SE 
UNEM AO FONIF EM 2019

Dez novas instituições pas-
saram a integrar a rede de 
associados do FONIF em 

2019, um res-ultado que mostra sua 
força crescente e o reconhecimento 
do setor frente ao trabalho que a enti-
dade vem desempenhando na defesa 
da filantropia brasileira.  As novas 
parceiras chegam para fortalecer ainda 
mais a luta do Fórum, que encerrou o 
ano com 33 associados. 

Comitê de admissão
Vale mencionar que em 2019 foi criado 
um Comitê de Ética voltado à admissão 
de novos associados, com o objetivo 
de analisar os pedidos de adesão de 
potenciais parceiros e definir os fluxos 
desse processo. 

O novo comitê tem como relator 
Euler Pereira Bahia, vice-presidente 
do FONIF, e é composto pelo 
presidente Custódio Pereira, pela 
secretária executiva Suli de Moura e 
por Luiz Eduardo Soares Martins.

Confira abaixo as entidades que se 
juntaram ao FONIF em 2019:

Associação de Assistência à Criança com Deficiência - AACD 
Associação Beneficente Síria (Hcor –Hospital do Coração) 
Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP  
Febasp Associação Civil (Belas Artes)  
Fundação Antônio Antonieta Cintra Gordinho   
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem – FIDI 
Fundação Mary Harriet Speers  
Fundação Leonor de Barros Camargo    
Obras Sociais e Educacionais de Luz – UNISA 
Sociedade Beneficente de Senhoras (Hospital Sírio Libanês) 

ASSOCIADOS

dos associados
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 Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD

 Associação Beneficente Síria (Hcor –Hospital do Coração)

Associação Congregação de Santa Catarina 

Associação de Ensino de Ribeirão Preto

Associação de Ensino Social Profissionalizante

 Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP

Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social

Associação Santa Marcelina

Centro de Integração Empresa-Escola

ASSOCIADOS
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Congregação Santa Cruz

Febasp Associação Civil (Belas Artes)

Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho

 Fundação Antônio Antonieta Cintra Gordinho

 Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem – FIDI

Fundação Visconde de Porto Seguro

Grupo Marista

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Instituto Adventista de Ensino

ASSOCIADOS
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Instituto Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

Instituto Presbiteriano Mackenzie

Instituto Superior de Educação Santa Cecilia

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Junta de Educação da Convenção Batista do Estado de São Paulo

 Fundação Leonor de Barros Camargo       

 Fundação Mary Harriet Speers

Mosteiro São Geraldo de São Paulo

ASSOCIADOS
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Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social

BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado 
de São Paulo 

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Sociedade Beneficente São Camilo

 Obras Sociais e Educacionais de Luz – UNISA

Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês

ASSOCIADOS



VO
LU

N
TÁ

R
IO

S



FONIF    R E L A T Ó R I O   2 0 1 9 69

Os voluntários que apoiam o FONIF de-
sempenham um papel determinante 
na defesa da filantropia e nas conquis-

tas do setor. 

Ao longo de sua história, o Fórum sempre contou 
com a contribuição e engajamento de voluntários 
de diversas áreas – e em 2019, não foi diferente!

Além dos diretores estatutários, conselheiros, 
especialistas e colaboradores já mencionados, 
registramos mais alguns nomes de dedicados 
voluntários que fizeram o FONIF mais forte ao 
longo do último ano. 

Agradecemos a todos que direta ou indiretamente 
colaboraram conoco em nossa importante missão 
em defesa das filantrópicas.

Debora Carnezi 
Luiz Kawakami 
Wilians Coan 

VOLUNTÁRIOS
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AUDISA Auditores Associados

DOM Strategy Partners

FTD Educação

FUTURE TRENDS Consulting 

INSTITUTO BANDEIRANTES

INSTITUTO MAURÍCIO DE SOUZA

MANAGIC Brand & Lab

SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

SÃO PAULO

SOMED - Contabilidade Especializada

PARCEIROS
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ABIEE - Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas

ABRUC - Associação Brasileira das Instituições Comunitárias  

de Educação Superior

ANEC - Associação Nacional de Educação Católica do Brasil

APF - Associação Paulista de Fundações 

CEBRAF - Confederação Brasileira de Fundações

CMB - Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 

CRB - Conferência Nacional dos Religiosos Do Brasil

CONIB - Confederação Israelita do Brasil

APOIADORES



CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

FEBRAEDA - Federação Brasileira de Associações 

Socioeducacionais de Adolescentes

FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes 

do Estado De São Paulo 

FENEP - Federação Nacional das Escolas Particulares  

FUNDAMIG - Federação Mineira de Fundações e Associações 

de Direito Privado

APOIADORES
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COORDENAÇÃO

Carmem Murara

Diretora de Comunicação

Custódio Pereira 

Presidente

Suli de Moura 

Secretária Executiva

PROJETO EDITORIAL E REDAÇÃO

Trama Comunicação

tramaweb.com.br

REVISÃO DE TEXTO

Alice Gazel 

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Managic Brnd 

Antonio Roberto de Oliveira

managic.org 

IMPRESSÃO

Rettec Artes Gráficas e Editora

EXPEDIENTE



www.fonif.org.br
fonif@fonif.org.br

Siga o FONIF nas redes sociais

Facebook: @somosfonif
Instagram: @fonif.filantropia
Youtube: FONIF
LinkedIn: linkedin.com/company/fonif


