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DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: PROEPAD - Projeto Educacional Profissionalizante do
Adolescente

CNPJ: 049259190001-47

ENDEREÇO: Rua Manoel Moreno n° 1591 Jardim Maria Lúcia

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.: SP CEP: 15047-101

TELEFONE: 17-3219-1467

E-MAIL: proepad(gig.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Eleni Gomes

Função: Presidente

CPF: 072.268.148-89

RG: 12.802.085-4

Telefone para contato: (17) 3304-2220 / (17) 3221-2393
CEL:(17) 99743-0030

Email: eleni@ibilce.unesp.br

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:
Nome: Virginia Matiolii

CPF: 300.690.148-76

RG: 41.492.462-9

Número do Registro Profissional: 37.316

Telefone para contato:

CEL: 99106-3089

Email: virginia_assistentesocial@yahoo.com.br
N° DE INSCRIÇÃO NO CMAS: 093
Tipo de Inscrição Entidade (X)
Vigência: Indeterminado

Serviço ( )

N® de registro no CMDCA: 075

Vigência: 13/10/2017 a 12/10/2019

TIPO DE SERVIÇO: Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses.

Proteção Social: Básica

PUBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, residentes no município de São
José do Rio Preto, em especial as que se encontram em situação prioritária, definidas na Resolução CIT n®
01/2013:

Em situação de isolamento;
^  Trabalho infantil;

Vivência de violência e, ou negligência;
V  Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
^  Em situação de acolhimento;
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y  Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
y  Egressos de medidas socioeducativas;
y  Situação de abuso e/ou exploração sexual;

Com medidas de proteção do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);
y' Crianças e adolescentes em situação de rua;

Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

Período de Execução das Atividades Previstas
Início: 01/01/2018 Término: 30/04/2019

Dias e Horários de Execução do Serviço:
De segunda a sexta das 08h00 min às 12h00 min e das IShOO min às 17h00 min
Território:

CRAS de Referência: Antunes

1-JUSTIFICATIVA

O PROEPAD - Projeto Profissionalizante do Adolescente iniciou suas atividades em 2001 com o
objetivo de ofertar um espaço de aprendizagem, com a troca de experiências e vivências, que contribuísse
para redução do número de adolescentes e jovens envolvidos com o tráfico e com o uso de drogas, bem
como garantir o acesso à informação, prestar orientações e ofertar os devidos encaminhamentos aos
jovens referentes a gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Posteriormente,
iniciamos uma nova atividade, sendo com o curso de datilografia para adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, moradores da Zona Norte de São José do Rio Preto abrangendo o bairro Maria
Lúcia e demais bairros adjacentes.

De acordo com o estabelecido em nosso estatuto, a finalidade institucional do PROEPAD é
ofertar:

I - Assistência e o desenvolvimento social da criança e do adolescente;
II - Prevenção às drogas mediante ações socioeducativas;
III - Promoção humana, social e profissional do adolescente;
IV - Orientação, o apoio, a educação e a proteção à família;
V - Defesa dos interesses e direitos da criança e do adolescente protegidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, dispensada a autorização da Assembléia Geral;
VI - Desenvolver um trabalho preventivo contra drogas, orientando e dando cursos, palestras para os
adolescentes;
VII - Promover ações de promoção de saúde, prevenção das DST/AIDS, hepatites virais e outras patologias, e
atendimento a crianças e adolescentes vivendo com HIV/AIDS;
VIII - Promover a acompanhar a implementação de políticas da juventude;
IX - Desenvolvimento de arte e cultura, voltadas para o desenvolvimento social.

O PROEPAD realiza em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde o projeto Semeando Esperança,
voltado para adolescentes entre 14 a 20 anos. A capacidade de atendimento é de 65 alunos por semestre. As
atividades desenvolvidas são: Curso de Informática Básica; Oficina de Sexualidade e Prevenção; Curso de
Práticas Administrativas em Escritório; Auxiliar de Cabeleireiro; Curso Peri-Natal e Eventos de Integração.
Esta parceria é exclusiva para o projeto citado e não haverá contribuição para o desenvolvimento e execução
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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Visando a melhoria das atividades e oficinas ofertadas, garantindo o desenvolvimento do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conseguimos uma parceria com a Secretaria Municipal de
Esportes, e assim oferecemos as crianças e adolescentes dentro da Oficina Esportiva a atividade de educação
física, duas vezes na semana, nos períodos da manhã e tarde.

O objetivo do PROEPAD no campo da política de assistência social é desenvolver atividades de

convivência e fortalecimento de vínculos, conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, onde descreve que o "serviço para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos tem por foco a
constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do

proíagonismo e da autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As
intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão,
interação, aprendizagem e sociabilidade eproteção social".

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado através do PROEPAD atende

atualmente 50 crianças e adolescentes residentes em territórios de vulnerabilidade e risco social, localizados
na região norte deste município, especificamente nos bairros: Jardim Maria Lúcia, Bom Sucesso, Jardim

Arroyo, Jardim das Oliveiras, Jardim Antunes, Zé Menino, Santo Antonio, Cidadania, Solo Sagrado,
Eldorado, Ana Célia I e II, Colorado, Califórnia, Estância Bela Vista e Conjunto Nova Esperança. O índice de
crianças e adolescentes existente nestes territórios na faixa etária de O à 14 anos e 11 meses, representa 25%
da população destes territórios. É um índice significativo que demonstra a necessidade de serviços para esta
faixa etária no sentido de garantir a proteção social destas crianças e adolescentes.

Segundo diagnóstico realizado pelo Departamento de Vigilância Socioassistencial, da Secretaria
Municipal de Assistência Social, utilizando como parâmetro o Censo IBGE realizado em 2010, observou-
se que no território referenciado ao CRAS Antunes, sendo este território também atendido pelo Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através do PROEPAD, no que tange ao aspecto da renda
dos domicílios, 37% da população possui renda de 1 a 2 salários mínimos mensais, e 35% possui de '/z a
1 salário mínimo. Revela-se ainda que na composição das unidades domésticas, 76% trata-se de família
no modelo nuclear, 22% no modelo de família estendida e 2% de famílias compostas. Já no que tange a
faixa etária da população, 21% da população está entre O a 14 anos; 18% de 15 a 24 anos; 51% de 25 a 29
anos, e 10% acima de 60 anos, ou seja, é de suma importância à permanência e continuidade do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no território, tendo em vista o alto índice de

vulnerabilidade socioeconômica presente, o elevado percentual de crianças, adolescentes e jovens no
território aos quais não podem, de modo algum, ficar a mercê da criminalidade, expostos as mais diversas
situações de risco social e pessoal, ainda mais por se tratar de território com grande índice de tráfico de
drogas.

Abaixo, acrescentamos dados obtidos através de dados estatísticos da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, especificamente na região de S. J. Rio Preto. Na Tabela 1 o quantitativo
referente ao tráfico de entorpecentes, no ano de 2014, e na tabela 2, em 2015:

Tabelai

Natureza Jan Fcv \ar Ábr >iai Jim Jiil ' AgÓ Set Òut Nov Dez Total

TRÁFICO DE
ENTORPECENTES 89 78 8;i 105 110 79 87 .  84 105 1  87 : 68 85 , 1.058

i
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Tabela 2

Natureza

TR.AF1C0 DE

ENTORPECENTES : 104 : 90 101

Diante do acima exposto, acreditamos ser de suma importância à valorização dos Serviços
prestados através das parcerias do município com as Organizações da Sociedade Civil, tendo em vista

seus objetivos e os objetivos do próprio Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos. A

proposta do PROEPAD é contribuir para a formação cidadã, para a diminuição do número de crianças e
adolescentes expostos a situações de risco, proporcionando um ambiente que permita o desenvolvimento
do potencial integrador, visando à valorização da vida e fortalecimento do indivíduo na elaboração de um
projeto de vida.

2-META

Atender até 50 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, respeitando a vivência dos ciclos
etários. O trabalho social essencial ao serviço será por meio da acolhida; orientação e encaminhamentos;
grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos;
fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;
informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários;
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania.

As atividades em grupos serão realizadas por meio de oficinas reflexivas, socioculturais e esportivas
que abrangerão os eixos Convivência Social, Direito de Ser e Participação. Estes eixos estão elencados no
item 3, da dimensão teórico/metodológica do trabalho social.

Objetivo Gerai:

• Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo
com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação
familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco
pessoal e social.

Objetivos Específicos:

•  Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social,
fortalecendo a convivência familiar e comunitária;

•  Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
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Assegurar espaços de referência para o convívio grupai, comunitário e social e o desenvolvimento das
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes,
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã;

Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;

Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;

Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o
desenvolvimento do protagonismo dos usuários.

- Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas)

Met

a

Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Meta: Atenderéta50 crianças e loda setnecsede  6 a 41anos  e 11meses ,res odnatiepavivênciadoslcicosetários.

Fase Descrição da Meta/Etapa Unidade Quantidade início Término

f

Planejamento/organização das atividades. Semestral 3 01/01/2018 30/04/2019

Construção de grade/metodologia aplicada em
cada atividade com finalidade de estabelecer metas

e objetivos a serem alcançados.

Semestral 3 01/01/2018 30/04/2019

Reuniões para discussão de casos que necessitam

de acompanhamento mais sistemático.
Mensal 16 01/01/2018 30/04/2019

Prontuários: abertura e alimentação. Semanal De acordo

com

demanda

01/01/2018 30/04/2019

Elaboração de relatórios. Mensal De acordo

com

demanda

01/01/2018 30/04/2019

o

-s

Realizar acolhimento, inserção, atendimento,
encaminhamento e o acompanhamento dos

usuários no SUAS de maneira coordenada com a

rede socioassístencial.

Semanal De acordo

com

demanda

01/01/2018 30/04/2019

Realização de Grupos de Convivência observando-

se as faixas etárias. Grupos organizados a partir de
percursos e de atividades planejadas de acordo
com a fase do desenvolvimento dos usuários:

1. Oficinas socioculturais

2. Oficinas esportivas

3. Oficinas reflexivas

1-diário

2-diário

3- Semanal

1-237

2-237

3- 64

01/01/2018 30/04/2019

Colônia de Férias com ofertas de atividades

diferenciadas no período de férias escolares,
proporcionando proteção para crianças e
adolescentes.

Semestral

(nos meses

de janeiro

e julho de

cada ano)

3 01/01/2018 30/04/2019
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1 § ̂ ̂
1- Reunião/encontros com as famílias: Discussão

de temas de interesse das famílias, visando o

fortalecimento da função protetiva e dos vínculos

familiares.

2- Visitas domiciliares

1- Mensal

2- Semanal

1-14

2-64

01/01/2018 30/04/2019

s

■S 1

Atividades de reconhecimento de território
envolvendo crianças, adolescentes e suas famílias.

Anual 2 01/01/2018 30/04/2019

Articulação com a rede socioassistencíal e demais
serviços do território.

Mensal 16 01/01/2018 30/04/2019

Participação em reuniões intersetoriais. Mensal 13 01/01/2018 30/04/2019

Articulação com a rede de ensino municipal e
estadual, visando contribuir com a inserção,
reinserção e permanência na escola.

Mensal 16 01/01/2018 30/04/2019
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Dimensão Teórico/Metodológico do trabalho social

O serviço será realizado em grupos, organizados por faixa etária (crianças e adolescentes),

com turmas de6a9edel0al4 anos, tendo por base temas geradores e transversais identificados

no território e na realidade sociocultural de vivência social e familiar dos participantes.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Serviço de Convivência será por meio
de oficinas reflexivas, oficinas socioculturais e oficinas esportivas, com atividades diversas como

palestras, cantinho da leitura, contação de histórias, cinema educativo, brincadeiras, jogos livres,

entre outros.

O trabalho social essencial ao serviço ocorre por meio da acolhida; orientação e
encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e
defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva das famílias; mobilização e fortalecimento
de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de
relatórios e prontuários dos atendidos.

Para acesso ao serviço, deverá ser realizada a triagem por meio de entrevista social e
posteriormente, visita domiciliar. Semestralmente a equipe técnica realizará um encontro com os

pais ou responsáveis, por meio de oficina reflexiva.

Em caso de desligamento, deverá constar no prontuário o motivo de seu desligamento e o que foi
feito para seu retomo.

Quanto aos grupos, a ênfase maior será dada as atividades coletivas que se constituirão através
de eixos estruturantes. Estes têm como aporte os temas transversais que expressam o conjunto de
questões sociais que são objetos de atenção e reflexão. Os eixos estruturantes orientarão os temas,

atividades e a organização do serviço, sobretudo a construção de uma proposta que contemple as
demandas e peculiaridades do pública atendido.

Constituem eixos estruturantes do Serviço, considerando as faixas etárias de 6 a 14 anos:
1 - Convivência social - As ações e atividades inspiradas nesse eixo estimularão o convívio social e
familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de
processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania etc. São sete os subeixos
relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de demonstrar
emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de
desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo;
capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência social em
família, grupos e território.

2 - Direito de ser - o eixo "direito de ser" estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que
as atividades do SCFV devem promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários
em toda a sua pluralidade. Tem como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar;
direito de ser protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer;
direito de ser diverso; direito à comunicação.

3 - Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos
usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como

sujeito de direitos e deveres. O eixo "participação" tem com subeixos: participação no serviço;
participação no território; participação como cidadão.
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4 - INDICADORES / PARÂMETROS

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/PAR

ÂMETROS DADOS

MEIOS DE

VERIFICAÇÃO

Complementar o

trabalho social

com família,

prevenindo a
ocorrência de

situações de
risco social,

fortalecendo a

convivência

familiar e

comunitária

Contribuir para a prevenção

da ocorrência de riscos

sociais, seus agravamentos

ou reincidência.

1- Percentual de famílias

cadastradas no CRAS;

2- Encaminhamento das

famílias para as demais
políticas públicas;

3* Reuniões de equipe

voltadas para supervisão
e orientação;

4- Reunião com a equipe
técnica do CRAS

1.Número de famílias que

não são cadastradas no

CRAS; Número de

famílias encaminhadas

para cadastramento no

CRAS.

2.Número de famílias

encaminhadas para acesso
às demais políticas
públicas.

3.Número de reuniões de

equipe voltadas para
supervisão e orientação

4.Número de reuniões

com a equipe técnica do
CRAS

1. Levantamento das

informações dos

prontuários dos novos

usuários; n® de

encaminhamentos

realizados para o CRAS aos
participantes inseridos no
SCFV a cada mês;

Lista nominal das famílias

inseridas no SCFV;

2. N° dos encaminhamentos

realizados no mês;

3. Análise do instrumental

próprio para arquivamento
das informações;

4. Lista de presença das

reuniões.

Complementar as

ações da família

e comunidade na

proteção e

desenvolvimento

de crianças e

adolescentes e no

fortalecimento

dos vínculos

familiares e

sociais.

Contribuir para a redução

das ocorrências de

situações de

vulnerabilidade social

1 .Usuários atendidos;

2.?ercentual de usuários

em situação prioritária

inseridos no Serviço

1 .Número de usuários

atendidos;

2.Número de usuários em

situação prioritária

inseridos do Serviço

1 e 2. Relação nominal dos

usuários do serviço

Assegurar

espaços de
referência para o
convívio grupai,

comunitário e

social e o

desenvolvimento

das relações de

afetividade,

solidariedade e

respeito mútuo

1.Melhorias do vínculo das

crianças e adolescentes com

o Serviço;

2.Criação de vínculos
solidários entre os

participantes;

1.Crianças e

adolescentes

participando ativamente
nas oficinas.

2.Crianças e adolescentes
com melhorias nas

relações de afetividade e

diálogo entre si.

1.Número de crianças e

adolescentes participando
ativamente nas oficinas.

2.Número de crianças e

adolescentes que

apresentaram dificuldades

nas relações de afetividade

e diálogo entre si; Número

de crianças e adolescentes

que apresentaram melhora

no relacionamento; Número

de crianças e adolescentes

que apresentavam

dificuldades nas relações de
afetividade e diálogo entre

si e solicitaram

desligamento do Serviço.

1.Lista de

chamada/presença realizada
diariamente;

2.1nstrumental próprio

preenchido pelos monitores

mensalmente.
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Possibilitar a

ampliação do

universo

informacional,

artístico e

cultural das

crianças e

adolescentes,

bem como

estimular o

desenvolvimento

de

potencialidades,

habilidades,

talentos e

propiciar sua

formação cidadã.

Ampliação do

conhecimento dos usuários,

contribuindo para o
desenvolvimento de atitude

crítica, valorizando o saber,

as vivências e o

protagonismo social.

Participação de crianças
e adolescentes em

atividades grupais de
promoção da capacidade
expressiva e artística

Número de crianças e

adolescentes que participaram
de atividades grupais de
promoção da capacidade

expressiva e artística

Relatório de atividades

desenvolvidas na oficina

sociocultural.

Estimular a

participação na
vida pública do

território e

desenvolver

competências

para a

compreensão

crítica da

realidade social e

do mundo

contemporâneo.

1.Ampliação das

oportunidades de

aprendizagem do

conhecimento do território,

na construção de uma

identidade com o lugar
onde vivem, do sentimento

de pertença a este lugar;

2.DesenvoIvimento de

competências para a

compreensão crítica da
realidade social e do

mundo contemporâneo,

contribuindo para que os
jovens conheçam as

instâncias de denúncia e

recurso em casos de

violação dos seus direitos.

1.Participação de
crianças e adolescentes

em atividades no

território;

Z.Participação de

crianças e adolescentes
em atividades reflexivas

que abordem temas da

realidade social e mundo

contemporâneo

1 .Número de atividades

(passeios, campanhas, etc,)
realizadas; Número de

crianças e adolescentes que
participaram de atividades no
território.

2.Número de crianças e

adolescentes que participaram
de atividades reflexivas

1. Lista de

chamada/presença e
relatório de atividades da

oficina reflexiva quando
trabalhar, uma vez ao ano,

o referido tema;

2. Relatório de atividades

das oficinas reflexivas

realizadas no mês.

Contribuir para a

inserção,

reinserção e

permanência do

jovem no sistema

educacional.

Efetividade na permanência
e participação de crianças e

adolescentes na escola.

Crianças e adolescentes

matriculados no ensino

regular.

Número de crianças e
adolescentes matriculados no

ensino regular.

Declaração escolar

fornecidas no ato da

matrícula e a cada ano

escolar que se iniciar.

Oportunizar o

acesso às

informações
sobre direitos e

sobre

participação

cidadã,

estimulando o

desenvolvimento

do protagonismo

dos usuários

Desenvolvimento de ações

que contemplem

informações acerca de
direitos e deveres

1 .Ações informativas

sobre direitos e deveres;

2.Percentual de

adolescentes e jovens
que participaram de

ações informativas sobre

direitos e deveres.

1 .Número de ações
informativas sobre direitos e

deveres;

2.Número de crianças e
adolescentes que participam

de ações informativas sobre

direitos e deveres.

1 e 2. Relatório de

atividades desenvolvidas

nas oficinas com o referido

tema.
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5 - RECURSOS logísticos

ESPAÇO físico

Quantidade Descrição

01 Hall de espera

01 Saia para administração

02 Salas para os técnicos

01 Sala para trabalhos de reflexão

01 Saia para a biblioteca

01 Futura brinquedoteca

01 Sala informática

01 Cozinha

01 Pátio para atividades diversas

02 Banheiro, masculino e feminino

RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Quantidade Descrição

12 Mesas

01 Mesa de reunião

06 Mesas para computadores

05 Bancos

20 Computadores

01 Telefones

02 Sofás

08 Armários

03 Arquivos

03 Lousas

50 Cadeiras

35 Carteiras

01 Geladeira

01 Fogão

01 Micro-ondas

03 Impressoras

01 Data show d telão
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6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem
realizadas na execução das ações objeto desta parceria);

Receitas:

Valor global de até R$392.000,00 com Recurso Municipal no período de vigência da parceria.

Despesas:

1 > Equipe de Referência

Para desenvolvimento do serviço será necessária a seguinte equipe de referência:

Quant. Funções Jornada de

Trabalho

Semanal

Salário Base Fonte

de Financiamento

01 Assistente Social 30 hs R$ 3.145,19 1

01 Assistente Administrativo 40 hs R$ 1.356,47 1

02 Educadores Sociais 40 hs R$ 1.414,08 1

01 Auxiliar de limpeza 40 hs R$ 1.162,33 1

Total=05 R$ 7.078,07

*Fonte de Financiamento:

1 - com rocurno Municipal;

2 - com recurso Estadual;

3 - com recurso próprio;

4-outros:

5 - com recurso Federal.

6.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS

Pagamento de auxilio refeição;

Pagamento de auxílio alimentação;

Pagamento de vale transporte.

6.3 - MATERIAL DE CONSUMO:

a) Material de Expediente/escritório: agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apontador de lápis,
bandeja para papéis, calculadora, borracha, caderno, caneta, carimbos em geral, cartolina, clipe, cola,

corretivo, envelope, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, grampeador, grampos, lápis, lapiseira,

livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis em geral, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça,

plásticos, porta-Iápis, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toner, papel sulfite, cartucho de
tinta para impressão, grampos para pastas (macho-femea), fita dupla face.
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b) Material de Higiene e Limpeza: desinfetante, papel higiênico, detergente, esponja de limpeza, saco de
lixo, papel toalha, álcool, água sanitária, sabão em pó, vassoura, rodo, cloro, sabão em pedra, sabonete
líquido, cera líquida.

c) Gêneros Alimentícios: refrigerantes, sucos, café, pães em geral, bolo, embutidos em geral, bolacha,
açúcar, mortadela, maionese, batata palha, carnes bovina, suína e aves, massa de tomate, leite,
achocolatado, temperos, alho, cebola, óleo, gás de cozinha, margarina, doce de leite, geleia, pão doce,
doce de leite.

d) Material Pedagógicos: Jogos didáticos (tabuleiro de xadrez, dama, uno e outros), sulfite A4, A3 e ofício

(branco, ecológico e colorido), caneta hidrocor, caneta marca texto, caneta para retroprojetor, caderno,
cola, cola colorida, cola vitral, lápis de cor, guache, pincel, tesoura sem ponta, tesoura de picotar, tesoura,
papel pardo, barbante, giz branco e colorido, giz de cera, cartolina, papel flipchart, papel laminado, papel
dobradura, papel fantasia, papel vegetal, papel de seda, papel crepom, papel cartão, papel celofane, papel
contact, papel ondulado, pape! color set, papel ondulado, papel verniz, papel celofane, cartelas para bingo,
bexiga, TNT, EVA, bola de EVA, furador para EVA, telas para pintura, isopor, cola gliter, lantejoula, fita
cetim, gliter, fítilho, algodão, argila, anilina, linha carretei, materiais diversos, chapéu de palha,
brinquedos pedagógicos, colar havaiano, fantoches, serpentina, confete, máscara de plástico, máscaras de
papel, látex, elásticos e espelho.

e) Material para processamento de dados: Registra o valor das despesas com materiais utilizados no
funcionamento e manutenção de sistemas de provessamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas
plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, DVD virgem e regravável, etiqueta para
impressora, fita magnética, fita para impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário
contínuo, mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, toner para impressora lazer,
cartões magnéticos, estabilizadores, teclados, mouses e monitores. Aquisição de softwares de base que são
aqueles incluídos na parte física do computador (hardware), que integram o custo de aquisição deste no
Ativo Imobilizado. Tais softwares representam também aqueles adquiridos no mercado sem
características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as especificações do computador.

f) Matérias para manutenção de bens Imóveis: Registra o valor das despesas com materiais de consumo
tais como: Amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, telas, alambrados, areia, basculante, boca
de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, cadeados, condutores de
fios, conexões, postes, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes,
isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto,
massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes,
sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha,
tubo de concreto, concreto, válvulas, verniz, vidro, cadeados, chaves em geral, cabos, cilindros para
máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, magueira para fogão margaridas, peças de
reposição de aparelhos e máquinas em geral, alicate, broca, caixa para ferramentas, chaves em geral,
enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lamina de serra, lima, martelo, pá, picareta, ponteira, primo,
serrote, tesoura de podar, trena, azulejos, cerâmicas, piso frio, pastilhas de vidro, pastilhas de ceramica,

y
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pastilhas de metal e outros metais, rejunte, argamassa, colher de pedreiro, massa corrida, massa plastica,
tinta para parede, massa para grafiato e graflne, lixas de diversas gramaturas, pincéis para pintura, rolo
para pintura, espátulas, rastelos, tesoura de podas, serrote, trena, compressor para ar condicionado.

g) Material Elétrico e Eletrônico: Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação,

manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:

benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores,

componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para

interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias,

pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistência, starts, suportes, tomada de corrente,

adaptadores de interruptores, carregadores de pilhas e baterias.

h) Material para áudio, vídeo e foto: Registra o valor das despesas com materiais de consumo em

filmagem e revelação, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: álbuns para retratos, alto-

falantes, antenas, artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo,

lâmpadas especiais, microfilmagem e cinematografia, molduras, papel para revelação de fotografias,

pegadores e reveladores.

Material para oficinas socioeducativa: Oficina Sociocultural: Não serão comprados materiais para esta

oficina; Oficina esportiva: apitos, bolas, bonés, brinquedos educativos, calções, camisas de malha,

chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, quimonos, raquetes, redes para

prática de esportes, tênis, tomozeleiras; Oficina Reflexiva: papel sulfite, colas, tesouras, lápis de cor,
canetínhas coloridas, borrachas, cartolinas, papel crepom.

j) Abastecimento de gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou

cilindro de 45 kg (P45).

k) Material Educativo e Esportivo: Despesas com materiais utilizados nas atividades educativas e esportivas

tais como: apitos, bolas em geral (bola de futebol de salão, bola de futebol de campo, bola de vôlei, bola de

basquete, bola de rugby, bola de ping pong, bola de borracha), brinquedos educativos, calções, camisas de

malha, chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, raquetes, redes para prática

de esportes, tênis e sapatilhas, tomozeleiras, cones, cordas, bambolês, bombas de ar para bolas, collant (balé),
meia calça, cesta de basquete portátil.

1) Combustíveis e lubrifícantes automotivos: Despesas com combustíveis para motores a combustão interna

de veículos rodoviários, óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hídramáticos, de caixa de

transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado,

fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para Carter,

óleo para freio hidráulico.

6.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:
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a) Pagamento de tarifas: Pagamento de tarifas decorrentes de utilização dos serviços água e esgoto,

energia elétrica, telefonia, intemet;

b) Pagamento de serviços técnicos profissionais: honorários contábeis;

c) Pagamento de exames médicos para fins de admissão e demissão de funcionários;

d) Pagamento de recarga de extintores, cartuchos de impressora e toners;

e) Abastecimento de gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão
ou cilindro de 45 kg (P45);

f) Pagamento de confecção de impressos e formulários em geral.

6.6-ANEXOS:

6.6.1 - Grade de Atividades

6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;

7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade: PROEPAD - Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente

Nome do Dirigente: Luis Fernando dos Santos Galvani

Cargo: Vice Presidente

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Piano de Trabalho.

(7^ (aj/^
São José do Rio Preto, 24 de Novembro 2017.

Luis Fernando dos Santos Galvani

Vice Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São José do Rio Preto, / ! dec^^^^^">>ajH-ode 2.0 / ̂

Maria Sílvia^ima Bastos Fernanda
CR^SS n" 16.577

Secretária Municipal de Assistência Social
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ANEXO 6.6.1

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES

2 -2
2 flj
t— V

o 5-T3 O

.? ò

£ iS

™ —£> ,5

^ o

o £
'2 75 <0 5
£ "re E E
•i H 8 I
Q O

2 'c
1- -o
o
■o t
0 £

1 ^
E
b

ATIVIDADES

Planejamento/organização das atividades.

construção de erade/me.odologia aplicada em ca^atividade com finalidade de estabelecer metas e objetivo, a serem alcançados.
Reuniões para discussão de casos que necessitam de acompanhamento mais sistemático.

Prontuários; abertura e alimentação.

Elaboração de relatórios.

re"S!:rn""i. ° ° acontpãnha.on.0 dos usuar.os no S.AS de .aneira coordenada co. a"

1- Oficinas socioculturais
2. Oficinas esportivas
3. Oficinas reflexivas

adlTcenL'''" dlferencladiT^oer.odo de ter,as escolares, proporcionando proteção para crianças T

ANO; 2018

='orta,oç,.ento d,

2- Visitas domiciliares

Atividades de reconhecimento de território envolvendo crianças, adolescentes e suas famílias.
Articulação com a rede socioassistencial e demais serviços do território.

Participação em reuniões intersetoriais.

Articuiaçao çom a rede de ensino municipal a estadual, visando contribuir con. a inserção, reinserção e parmanénda na escola:
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES

£ '5
Eíi
o

-O .2

■o =3

'Sm m .S
S "m E ç
•i 8 I
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2 "c

o ^

s ^
E
S

ATIVIDADES

Planejamento/organização das atividades.

Reuniões para discussão

Prontuários: abertura e alimentação.

Elaboração de relatórios.

rede socioassistenctal. atendimento, encaminhamento e o acompanhamento dos usuários no SUAS de maneira coordenada com a

1- Oficinas socioculturais
2. Oficinas esportivas
3. Oficinas reflexivas

víncSamiliaíes"''"' cisando o fortalecimento da função protetiva e dos""
2- Visitas domiciliares

«iVidades de reconhecimento de terí;tóíií;;;;;;i;;í;S^„ças, adolescentes n suas farniteT
Articulação com a rede socioassistencial e demais serviços do território.
Participação em reuniões intersetoriais.

ANO: 2019
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Utilidade Pública Municipal: Lei n° 8.824 - Estadual: Lei n" 12.956 - Federal: Lei n" 2.670

Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for veiho não se desviará deie" (^Pv 22.6)

GRADE DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES
ATIVIDADES PERIODICIDADE HORÁRIO

DIAS

SEG TER QUA QUI SEX

Di oãsnemdo TrabalhoéTcnicoovitarepO-
Planejamento/organização das atividades.

Semestral

08:00-14:TO

11:00-17:00

X X X X X

Construção de grade/metodologia aplicada em cada atividade com finalidade de estabelecer metas e objetivos a
serem alcançados.

Semestral

08:00-14:00

11:00-17:00

X X X X X

Reuniões para discussão de casos que necessitam de acompanhamento mais sistemático.

Mensal

08:00-14:00

11:00-17:00

X

Prontuários: abertura e alimentação.

Semanal

08:00-14:00

11:00-17:00

X X X X X

Elaboração de relatórios.

Mensal

08:00-14:00

11:00-17:00

X

Di oãsnemdo Trabalho com  0Usuário

Realizar acolhimento, inserção, atendimento, encaminhamento e o acompanhamento dos usuários no SUAS de
maneira coordenada com a rede socioassistencial.

Semanal

08:00-14:00

11:00-17:00

X X X X X

Realizaçao de Grupos de Convivência observando-se as faixas etárias. Grupos organizados a partir de percursos e
de atividades planejadas de acordo com a fase do desenvolvimento dos usuários:

1. Oficinas socíoculturais
Diário

08:00-14:00

11:00-17:00

X X X X X
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Utilidade Pública Municipal: Lei n° 8.824 - Estadual: Lei n" 12.956 - Federal: Lei n° 2.670

"Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv 22.6)
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2. Oficinas esportivas

3. Oficinas reflexivas

Colonia de Férias com ofertas de atividades diferenciadas no período de férias escolares, proporcionando
para crianças e adolescentes. proteção

1- Reuniao/encontros com as famílias: Discussão de temas de interesse das famílias, visando o fortalecimento da
função protetiva e dos vínculos familiares.

2- Visitas domiciliares

Atividades de reconhecimento de território envolvendo crianças, adolescentes e suas famílias.

Articulação com a rede socioassistenclal e demais serviços do território.

Participação em reuniões intersetoriais.

Articulação com a rede de ensino municipal e estadual, visando contribuir
permanência na escola.

com a inserção, reinserçao e

Diário

Semanal

Semestral

Mensal

Semanal

Anual

Mensal

Mensal

Mensal

08:00-14:00

11:00-17:00

08:00-14:00

11:00-17:00

08:00-14:00

11:00-17:00

08:00-14:00

11:00-17:00

08:00-14:00

11:00-17:00

08:00-14:00

11:00-17:00
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PROEPAO • Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente

Rua: Manoel Moreno, 1S91 - Jardim Maria Lúcia • São José do Rio Preto • SP

Fone; (17)3219-1467

E-mail: proepad^lig.com.br - Vídeos: www.youtube.com.br/proepad
crianc* no caminho que deve andar e linda quando Por velho nSo se desviará dele' (Pv 22:61

Utilidade Pública Municipal: lei ns 8.624

Utilidade Pública EsUduat: Leine 12.966

UtDIdade Pública Federal: lei n< 2.670

NOHE DO SERVIÇO: Serviço de Convhrtncia e Fortalecimento de Vínculos

VlgEnda da Parceria: OyOl/2018 a 30/04/2019

Origem do recurso: MUNICIPAL

CRONOORAHA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 20ia

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRil MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROVtSIONAMENTO TOTAl

Pessoal RS i3.eoa.oo RS 13.600.00 RS 14.300.00 RS 14.300,00 RS 14.300.00 RS 14.300.00 RS 14.300.00 RS 14.300,00 RS 14.300.00 RS 14.300.00 RS 14.300,00 RS 14.300.00 RS 170.200,00

Reajuste
Salarial

RS 700.00
RS 700,00

13° Salário
RS 7.150,00 RS 7.150,00 RS 14.300.00

1/3 de férias
RS 5.000,00 RS 5.000,00

ResdsSo
RS 10.000.00 RS 10.000,00

Serviços de

Terceiros/

Beneficias

RS 3.500.00 RS 3.700.00 RS 3.700.00 RS 3.700,00 RS 3.700,00 RS 3.700.00 RS 3.700,00 RS 3.700,00 RS 3,700,00 RS 3.700,00 RS 3.700,00 RS 3.700,00 RS 44.200.00

Serviços de
Terceiros

RS 600,00 RS 600.00 RS 600.00 RS 600,00 RS 600.00 RS 600,00 RS 600.00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 600,00 RS 7.200,00

Material de

Consumo
RS 2.000,00 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000.00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 24.000.00

TOTAL RS 19.700.00 RS 20.600.00 RS 20.600,00 RS 20.600.00 RS 20.600.00 RS 20.600,00 RS 20.600.00 RS 20.600,00 RS 20.600,00 RS 20.600,00 RS 27.750,00 RS 27.750,00 RS 15.000.00 RS 275.600.00

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2017

Luís Fernando dos Santos Galvani

Vice Presidente

CONFERIDO

SEMAS
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"Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv 22:6)

Utilidade Pública Municipal; Lei 8.824

Utilidade Pública Estadual: Lei ns 12.956

Utilidade Pública Federal: Lei ns 2.670

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2018

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência da Parceria: 01/01/2018 a 30/04/2019

DESPESAS Recurso Municipal Recurso Estadual Recurso Federal Recurso Próprio
Doações de Pessoa

Jurídica

Doações de Pessoa

Física
Outros Total

Pessoal R$ 170.200,00 R$ 170.200,00

Reajuste Salarial R$ 700,00 R$ 700,00

13° Salário R$ 14.300,00 R$ 14.300,00
1/3 de férias R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Rescisão R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

Serviços de

Terceiros /

Benefícios

R$ 44.200,00 R$ 44.200,00

Serviços de

Terceiros
R$ 7.200,00 R$ 7.200,00

Material de

Consumo
R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

Imóvel - Aluguel R$ 19.107,00 R$ 19.107,00

Telefone R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
Energia R$ 5.640,00 R$ 5.640,00
Agua R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

TOTAL R$ 275.600,00 R$ R$ R$ 29.547,00 R$ R$ R$ R$ 305.147,00

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2017

ICONFERID

SEMAS

Luís Fernando dos Santos Galvanl

Vice Presidente
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Fone: (17)3219-1467
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Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv22:6)

Utilidade Pública Municipal: Lei 8.824

Utilidade Pública Estadual; Lei ns 12.956

Utilidade Pública Federai: Lei ns 2.670

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2019

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência da Parceria: 01/01/2018 a 30/04/2019

Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL PROVISIONAMENTO TOTAL

Pessoal R$ 14.300,00 R$ 14.300,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 58.600,00

Reajuste Salarial R$ 700,00 R$ 700,00

13° Salário R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
1/3 de férias R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Rescisão R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Serviços de
Terceiros /

R$ 3.700,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 15.700,00

Serviços de
Terceiros

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 2.400,00

Material de

Consumo
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00

TOTAL R$ 20.600,00 R$ 21.600,00 R$ 21.600.00 R$ 21600.00 R$ 31.000,00 R$ 116.400,00

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2017

Luís Fernando dos Santos Galvaní

Vice Presidente

CONFERIDO

SEMAS
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Rua: Manoel Moreno, 1591 - Jardim Maria Lúcia - São José do Rio Preto - SP

Fone: (17)3219 -1467

E-mail: proepad@ig.com.br - Vídeos: www.youtube.com.br/proepad
"Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv 22:6)

Utilidade Pública Municipal: Lei n^ 8.824

Utilidade Pública Estadual: Lei ns 12.956

Utilidade Pública Federal: Lei n^ 2.670

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2019

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência da Parceria: 01/01/2018 a 30/04/2019

DESPESAS Recurso Municipal Recurso Estadual Recurso Federal Recurso Próprio
Doações de Pessoa

Juridica

Doações de Pessoa

Física
Outros Total

Pessoal R$ 58.600,00 R$ 58,600,00

Reajuste Salarial R$ 700,00 R$ 700,00

13° Salário R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
1/3 de férias R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Rescisão R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Serviços de

Terceiros /

Benefícios

R$ 15.700,00 R$ 15.700.00

Serviços de

Terceiros
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

Material de

Consumo
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

Imóvel - Aluguel R$ 6.369,00 R$ 6.369,00

Telefone R$ 600,00 R$ 600,00
Energia R$ 1.880,00 R$ 1.880,00
Agua R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
TOTAL R$ 116.400,00 R$ R$ R$ 9.849,00 R$ R$ R$ R$ 126.249,00

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2017

ICONFERIDO-
SEMAS

Lms Fernando dos Santos Gaivani

Vice Presidente
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

consolidado

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência da Parceria: 01/01/2018 a 30/04/2019

DESPESAS

2018 2019

TOTAL GERAL

MUNICIPAL MUNICIPAL

Pessoal R$ 170.200,00 RS 58.600,00 RS 228.800,00

Reajuste Salarial R$ 700,00 RS 700,00 RS 1.400,00

Salário R$ 14.300.00 RS 6.000,00 RS 20.300.00

1/3 de férias R$ 5.000,00 RS 5.000,00 R$ 10.000,00

Rescisão R$ 10.000,00 RS 20.000,00 RS 30.000,00

Serviços de
Terceiros /

Benefícios

R$ 44.200,00 RS 15.700,00 RS 59.900,00

Serviços de
Terceiros

R$ 7.200,00 RS 2.400,00 RS 9.600,00

Material de

Consumo
RS 24.000,00 RS 8.000,00 RS 32.000,00

TOTAL RS 275.600,00 RS 116.400,00 RS 392.000.00

São José do Rio Preto, 24 de Novembro de 2017

;s Fernando dos Santos GalvaniLui

Vice Presidente

iCONFERiDO
SEIVIAS


