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Projeto de Inclusão Social e projeto ADV'—Atividades de Vida Diária.Atividades Complementares EdUcativas
são desenvolvidas de acordo com a o grau de deficiência e faixa etária, no períodomatutino e vespertino, quando
os educandos são divididºs em turmas,pela manhã (TA,-TB e Ol'sala de recurso) e a tarde (TC, TD,TEe Olsala
de recurso) As turmas são formadas de maneiramista visando ainteração eo cooperativismoAlém dessas
atividades os educandOS tiVeram a oportunidade de participar de momentos culturais e esportivos fora da
entidade. As atividades complementares são interrompidas nos meses de julho e janeiro. NesSe período são
planejadas atiVidadesrecreativas denominadas “Colônia de Ferias”,a qual os educandos frequentarão de accrdo
.com o interesse da família, em período integral, priorizando o atendimento àqueles que se encontram em risco e
vulnerabilidade social. A parCeria tem como objetivos incentiVar o desenvolvimento global do educando, sua
promoção individual, participação, o'autoconhecimento e ampliando seu repertório cultural, artistiCO, esportivo,
visando o cresci-mento pessoal, educacional e social.- As atividades propostas pretendem contribuir com os
educandós de modo 'que 'O saber-sejaelaboradonum sistema de interação interpeSSOal, no qual os educandos

' sintam-se parte integrante do meio em que vivem e, assim, transcendam os muros da- entidade exercendo sua
cidadania. Os objetivos e as metas gerais presentes 'noplano de trabalho são as seguintes:
- Pr0porci0nar aos educandos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) a interação social através das oficinas
pedagógicas e dos prOJetos, com intuito de que avancem em seus comportamentos não--verbal (contato visual,
postura e expressão facial) e na comunicação (verbal e não verbal), ambos comprometidos pela patologia desse
transtorno.

Oferecer atividades extracurriculares socioeducativas nas áreas de inclusão social, informática, atividade fisicas eatividades pedagógicas, além de espaço seguro e com alimentação. *
—

Atender 46 alunos estimulando o desenvolvimento dos educandos em sua totalidade(Cognitivo/ afetivo/ moral/
sociocultural/físico), respeitando as suas particularidades. Trabalhar as reais necessidades dos alúnos
respeitando os ritmos e estilos diversos de aprendizagem facilitando o processode inclusao e sucesso
educaciOnal

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvo1vida's' as seguintes atividades/oficinas:

-Despertar o gostopela Desenvolvercom oseducandos a leitura, a 01/07/2017 a - Observação diaria do '

comunicação; - escrita funcional e espontânea com 31/12/2018 desempenho dos
- Desenvolver o interesse material diversificado: jornais, calendário, educandos;
pela leitura e escrita a letras moveis, cartazes, alfabeto, - Registro reflexivo do
partir dos interesses de computadores e jogos. professor e portfólio.
cada um;
- Conhecer diferentes
formas de comunicação:
jornal, livros, revistas,
cartas, etc.

[— _fIlnd.,_ dºminªda-«. ,
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-Conviver e se integrar
com os outros
indivíduos;

- Participar de situações
variadas de
comunicação;

— Estimular o
aprendizado de vivencias
concretas e o manuseio
adequado de dinheiro;

Incentivar o uso
adequado de banheiro e
utensílio.

- Despertarointeresse e
O gosto pelos meios
digitais;
- Estimular a atenção,
memória, percepção
visual e raciocínio lógico
matemático;
- Desenvolver a
coordenação motora

— Desenvolver atividades
físicas e esportivas
visando a melhoria da
qualidade de vida;

- Ampliar a melhoria do
desenvolvimento motor;

Estimular— a
socialização e
comunicação em
pequemos grupos.

*GEIÇÃNAííª-Alfte/Ártaãa
- Proporcionar o contato
com , a capacidade
criadora de cada
educando através da arte
e do artesanato.

Fªmª?—Música ,._

«OFICINA Educaçao Fisma

:,;ije'tivos—Específicos/x;.
:—

“OiãíjgéªtªivosgiEspedfâigo Áªções/Metoãologias.

- Passeios a locais previamente escolhidos
pelo grupo, respeitando os interesses de.
cada um e as habilidades que precisam ser
desenvolvidas.

caes/Metodologias
— Através de atividades realizadas no
laboratório de informática, tais comojogos
pedagógicos, escrita espontânea, atividades
de leitura e escrita e raciocínio logico
matemático.

-Utilização da piscina aquecida da quadra
poliesportiva e dos demais materiais que o
Centro possui para a realização de
atividades de iniciação esportiva, dança,
atividades que desenvolvam equilíbrio,
lateralidade e interação entre os educandos.

Açoes/Metodologias V «.

- Através de atividade de pintura, recorte,
colagem e artesanato utilizando materiais
diversos.

Dufªéãa

01/07/2017a
31/12/2018

01/07/2017 a
31/12/2018

01/07/2017 a
f31/12/2018

—

ª_íDuração

01/07/2017a
31/12/2018
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* Iai ,icàdores/Avaliação

a ' '“, 'maiçeàaófés/Avauaçãôé!

- Avaliação deverá ser
diária e continua, após
cada passeio, para que
o grupo possa refletir
sobre os avanços e
retrocessos.

— É avaliado
frequentemente para
verificar se os objetivos
estão sendo alcançados
com registros das
observações feitas.

A avaliação e' continua
no decorrer das
atividades propostas,
respeitando as
particularidades de
cada um.

— E avaliado
frequentemente para
verificar se os objetivos
estão sendo alcançados



PREFEITURA DE
Rªºgºãâêm

- Despertar o gosto pela - Através dessa oficina proporcionar aos - Avaliação e' continua
música e habilidades educandos o contato (com repertório no decorrer das
com instrumentos variado e a aproximação com alguns 01/07/2017 a atividades propostas,
musicais. instrumentos. 31/12/2018 respeitando as

particularidades de
cada um.

“oficinaDE A V.EP " »

Éieºb'iefiívos"Específíms
,

— Desenvolver autonomia
Açoes/Metodologtas . ..

- Autonomia na alimentação e nas
e independência nos atividades de higiene pessoal e bucal ' É avaliado

- N ., .»
º 01/07/2017 a frequentemente paraeducandos com orientaçao e acompanhamento diario. . . .

. . N 31/12/2018 verificar se os ObjethOStranstorno do Espectro Inclusrve aos que ainda nao tem controle tão sendo dAutista. de esfíncter. es avança os.

RELATÓRIO
2— Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Traballzo
Esta parceria iniciou--se 01/07/2017, este primeiro quadrimestre analisa três meses de serviços prestados. Esse
período contou com uma visita da antigagºestora e duas do presente gestor que foi nomeado em 08/03/2018.
Verificamos nas visitas de monitoramento por meio dos registros físicos na instituição e no sistema
informatizado Demandanet que o número de atendimentos ficou abaixo do previsto no plano de trabalho
(previsão de 46 alunos, divididos nos períodos da manhã e tarde).
Nas visitas realizadas no período, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas
funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes não foi compatível à quantidade matriculada,
haja visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Na visita de'março
havia 39 matriculados, sendo 18 no período da manhã e 21 no período da tarde, divididos em turmas'que
rodiziam, pela manhã (TA, TB, 01 salas de recurso) e a tarde (TC, TD, TE e 01 salas de recurso). Durante a
visita no período da tarde havia“ 12 alunos presentes. No mês de abril no período da manhã havia 13 alunos
presentes. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais,
esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Na oficina de atividades físicas, a proposta
pedagógica dessa oficina foi dar aos educandos uma. maiOr ou melhor autonomia, controle corporal e qualidade
de vida, bem como aprimorar sua coordenação motora global. Para as atividades propostas foram elaborados
exercícios em queo edUcando pudesse explorar todos os movimentos possíveis, sempre dentro das suas
capacidades e limites. Foram realizados circuitos motores com diversos exercícios que exploravam a
coordenação motora grossa e fina, concentração, coordenação manipulativa, equilíbrio e controle corporal,
caminhadas “com deslocamentos e mudanças de direção. Na“ oficina de capoeira/música, mostraram —se muito
interessados ao cenhecerem os instrumentos/música da capoeira pois os mesmos tiveram o efeito dinâmico no
desenvolvimento dos educandos. Na oficina de Arte/Artesanato a apresentação de materiais variados
possibilitou a participação de grande parte dos educandos as atividades desenvolvidas visam a coordenação
motora, criatividade e as habilidades de cada um deles. Os educandos envolveram latas e copos de plástico com
tecidos,- barbantes, 'encaparam caixas com recortes ,de revistas eitecidos e executaram pinturas, em tela e
customização de garrafas de vidro. Na oficina de construindo a leitura e escrita. Foi trabalhado a leitura ea
escrita de forma adaptada, reconhecimento de letras e símbolos, Sempre respeitando a limitação e o tempo de
resposta de cada um. (Letras moveis, caça palavras, cores, dentro e fora, espaços e limites, reconhecimento do
próprio nome). Houve considerável avanço no empenho dos educandos durante as atividades nesse período. Na
oficina de informática, os educandos obtiveram interesse nas atividades propostas, porém apresentaram
dificuldades em relaçãozaos efeitos da deficiência, a equipe vem desenvolvendo técnicas para'melhoria nas
adaptações. (Atividades desenvolvidas: autonomia em ligar e desligar, controle de mouse, jogo dos 3 erros, caça

,
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potencialidades dos alunos com vista'a'umamelhor integração pessoal, social, valorizando as diferentes áreas do
conhecimento, utilizando materiais pedagógicos conforme as necessidades o interesse e a idade cognitiva do
atendido, de modo a facilitar seu acesso a aprendizagem prática para a vida. As atividades ocorreram em espaços
multifuncionais com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o
atendimento ás pessoas com defcrencras projetadas paraoferecer suporte necessário aos alunos.
As Oficinas foram realizadas na instituição e também em atividades externas Como visitas a espaços cúlturais,
esportivos e de lazer da cidade. Durante o período ocorrido também foram convidados profissionais
especializados para ministrar oficinas com os alunos'onde além de contribuírem com novos conteúdos práticõs,
ofereceram a oportunidade de consolidar aprendizagens já em desenvolvimento pela equipe nas áreas
pedagógica, cultural, esportiva, comunicação e expressão e de saúde.
Os profissionais das oficinas atuaram de forma colaborativa com estratégias pedagógicas que facilitaram o
acesso do aluno ao conhecimento e a sua integração no grupo, que promoveram aeducação inclusiva.
Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitasdo gestor, os
relatórios de execução do objeto (mensais e quadrimestral), registros feitos pela entidade e indicadores previstos
no plano (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, reuniões
de pais/responsáveis) o atingimento dos seguintes objetivos previstos: incentivo ao desenvolvimento global do
educando, a promoção do indiv1duo como cidadão participativo, ampliando seu repertório cultural, artístico,
esportivo, visando o crescimento pessoal, educacional e social

. 2.2- Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:

VerifiCamos nas visitas de
'

monitoramento, por meio dos registros físicos na instituição e no sistema
informatizado Demandanet, que 0 número de atendimentos ficou abaixo do previsto no plano de trabalho
(previsão de 46 alunos, divididos nos periodos da manhã e tarde). Na visita de março e abril havia 39
matriculados, sendo 18 no período da manhã e 21 no período da tarde, divididos em turmas que rodiziam, pela
manhã (TA, TB, 01 salas de recurso) e a tarde (TC, TD, TE e 01 salas de recurso). Em março durante a visita no
período da tarde havia 12 alunos presentes. No mês de abril no período da manhã havia 13 alunos presentes. Nos
relatórios de março e abril, ficou anexado nos relatórios a página de lembretes e orientações gerais a todas as
instituições: “Meta de atendimentos deve sempre ser contemplada. Caso haja vagas disponíveis, as mesmas
devem ser prontamente preenchidas por alunos cadastrados em lista de espera ou, na falta desses, devem ser
realizadas ações de divulgação e sensibilização da comunidade e escolas do entorno acerca dos serviços
prestados como forma de cumprir a meta de atendimento prevista no plano”. Em conversa com a presidente da
Associação e a coordenação da escola, fomos informados que a escola estava esperando processo de avaliação
de novos alunos, porém este processo é moroso e depende de várias consultas com diferentes especialistas,
análise da equipe multidisciplinar e a conclusão do laudo. Mesmo diante das circunstancias, ora apresentadas, no
início do mês de maio, notificamos a Associação para que justificasse o não cumprimento da mesma até o
presente momento e alertando que, conforme estabelecido no Art. 53, êZº, do Decreto Municipal 17708/2017,
decorrido o prazo previsto (até 30 dias, prorrogável, no máximo, por igual período, a contar do recebimento da
notificação) sem que a OSC atenda à notificação, as parcelas poderão ser retidas. Em Resposta em 08/06/17 a
entidade nos informou que está adequando o número para 46 alunos, conforme o Plano de trabalho e que não
estava adequado, devido a alguns alunos terem mudado de cidade, outros que deixaram de frequentar por terem
saído da red-e municipal. Atualmente estavam com 43 educandos e 2 em avaliação. Ao verificarmos o sistema de
controle de frequência da S.M.E (Demandanet), no final do mês de junho constatamos que a meta foi atingida.
Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das
visitas do gestor, dos relatórios de execução do objeto (mensais e quadrimestral), registros feitos pela'entidade e
indicadores previstos no plano (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de
atendimentos, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação) o atingimento dos seguintes objetivos
previstos: Proporcionou aos educandos com TEA“ (Transtorno do Espectro Autista) a interação social através das
oficinas pedagógicas e dos projetos, com intuito de que avancem em seus comportamentos não-verbal (contato
visual, postura e expressão facial) e na comunicação (verbal e não verbal), ambos comprometidos pela patologia
desse transtorno. Ofereceu atividades extracurriculares socioeducativas nas áreas de inclusão social, informática,
atividade físicas e atividades pedagógicas, além de espaço seguro e com alimentação. Atendeu parcialmente 46
alunos estimulando o desenvolvimento dos educandos em sua totalidade (cognitivo/ afetivo/ moral/
sociocultural/fisico), respeitando as suas particularidades. Trabalhou as reais necessidades dos alunos,
respeitando os ritmos e estilos diversos de aprendizagem, facilitando o processo de inclusão e sucesso
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educacional A aprendizagem para pessoas com deficiências acontece de maneira diferenciada e em tempo
diferente do habitual é necessário para este publico maiores estímulos e recursos que permitam a ampliação de
sua vivência e experimentação de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao conhecimento As ofcmas
com diferentes recursos da Associação têm por fim identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos,
culturais, esportivos e outros, que eliminaram barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas, contribuindo para a sua inclusão, evitando atos discriminatórios. Conforme
mencionado no item 2, observa-se que as metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho foram atingidos
e os benefícios puderam ser verificados por meio dos indicadores previstos (participação dos atendidos, listas de
frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, reuniões de pais/reSponsáveis, pesquisa de satisfação).

2.3- Análise e apontamentos acerca do impacto do beneficio social obtido em razão da execução do objeto
até o período:
A aprendizagem de pessoas com deficiência acontece de maneira diferenciada e em tempo diferente do habitual.
Necessita-se para este público maiores recursos e estímulos que permeiam a ampliação de sua—vivência e
experimentação, de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao conhecimento. As crianças, jovens e
adultos com TEA, deficiência intelectual e ou defiCiência intelectual e flsica originada de lesão cerebral ou não,
síndrome de down e nos demais casos passam por uma avaliação, para definir critérios de acompanhamento,
antes de serem enviados para as oficinas
As oficinas com diferentes recursos da Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto, tiveram
como fm identifcar elaborar e organizar recursos pedagógicos, culturais, esportivos e outrós, que minimizaram
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, contribuindo para
a sua inclusão, evitando atos discriminatórios. As ações educativas complementares é um conjunto de atividades
e recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, prestado de forma complementara
formação do público alvo da educação especial Por meio do acompanhamento, as metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho, foram atingidoseos beneficios puderam ser verificados por meio dos
indicadores previstos (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de
atendimentos, reuniões de pais/responsáveis. ). Mediante todo o exposto acima e acrescentando com relação aos
impactos sociais e econômicos, é possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno
hábitos saudáveis, companheirismo, os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente
familiar e na sociedade, após frequentar esta instituição epparticipar das atividades desenvolvidas. Também é
possível afirmar que o atendimento oferecido pela instituição foi fundamental para que os—pais/responsáveis
pudessem ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente, impactos econômicos
positivos na esfera familiar e comunidade local.
Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e
proteção social para crianças, adolescentes e adultos, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de
suas potencialidades, integração social, e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências
educacionais e vínculos familiares/sociais. '

*

'
'

'
'

3 Conforme inciso V, 5 1”, Artigo 74 do Decreto Municipal 17708/2017: análise dosdocumentos
comprobatórios das despesas apresentadospelaOSC na prestação de contas, quando não for comprovado o
alcance das metas e resultados estabelecidos norespectivo termo de colaboração ou de fomento ou quando
houver evidência de existência de ato irregular (esta análise competeaàSecretaria da Fazenda, ,por meio do
Departamentode Prestação de Contos—Art. 75.110 Decreto Municipalmencionado) '

Em função do não atendimento ao número de criamas/adolescentese adultos previsto no plano de trabalho, apesar
da entidade ter entregado justificativa sobre a questão (motivo do não cumprimento da meta de atendimentos até o
presentemomento, as medidasJá tomadas, providências futuras acerca do fato) e da mesma ter sidoaprovada pela
SME (com as providências determinadas pela pasta J'á citadas neste documento), o gestor solicitou, em 29/06/2018,
ao Departamento de Prestação de Contas da Secretaria da fazenda, o Parecer da Execução Financeira referente ao
período (nos termos do Art 85 do Decreto Municipal 17708/2017). A análise do relatório de execução financeira
entregue pela entidade, que e' de competência do departamento aqui citado (Parágrafo único do Art. 86 e Art. 75 do
Decreto 17708/2017), e deve contemplar, conforme Art. 86 do Decreto aqui mencionado:
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“I — o exame da conformidade das despesas, analisando a compatibilidade das despesas previstas e das—despesas
efetivamente realizadas,- por item ou por agrupamento de itens,“ conformeaprovado no. plano de trabalho; -

Il — a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes no
relatório de execução financeira e os débitos efetuados: na conta. corrente específica da parceria; e
III — averificaçãodo cumprimento das normas'pertinentes. º.”

—
'

.

Diante do exposto, o parecer. da execução financeira elaborado pelo departamento competente'atestou o que segue:
“1. que a OSC entregou mensalmente as Prestações de “Contas parciais, em consonância com as exigências contidas
no Termo de Colaboração nº. 02/2018 e em conformidade com a legislação que rege a matéria;
2. que a movimentação financeira deu--se em instituição pública oficial, Banco Caixa Econômica Federal, em conta
corrente especifica 0353/003/00005359— 1;
3. que os valores repassados foram aplicados no mercado financeiro, exceto os meses 02 e 03/2018;
4. que os pagamentos foram realizados de forma eletrônica mediante crédito em Conta bancária detitularidade do
beneficiário fnal
5. que houve nexo entre as despesas realizadas e débitos bancários efetuados na conta especnªica;
6. que houve compatibilidade das despesas previstas,. aprovadas no Plano de“ Trabalho, com as despesas
efetivamente realizadas;

' 7. que os documentos comprobatórios de despesas foram preenchidos corretamente e que contêm a identificação da
Organização da Sociedade Civil, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se
referem,
8. que as cópiasdos Comprºvantesdedespesascorrespondem aosor-igin'ais apresentados pelabeneficiária;
9. que os saldos de recursos não utilizados foram recolhidos ao erário; e ,

-

10. que o recebimento da prestação de contas Quadrimestral ocorreu em 29/05/2018, nãohavendo aplicação de
sançoes;_ ,

ConcluSão do Departamento de Prestação de Contas: naqualidade de responsáveis pela análise dos documentos
citadOs e emissão do competente Parecer, concluíram pela regularidade da matéria.

Registro sobre o resultado da análi'se'ideDocumentos Cemprobatórios das Despesas

(om base naanálise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade
Czi il naprestação de contas ao departamento competente..

3.1 Foi possível verificar o nexo entre os valores repassados e as aquisições e contratações realizadaspara o
desenvolvimento das atividades previstas?

(X) SIM.

( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para devolução de recursos ou instauração de
Tomada de Contas daparceria.

* ' ' *

3.2 FOlpossível verificar a conformidade das deSpems e o cumprimento dasnormaspertinentes?
(X) SIM.

( ) NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para devolução de recursos ou instauração de
Tomada de Contas da parceria.

Elaborado parecer financeiro em 03/07/2018

Setor responsável pela emissão do parecer financeiro: Departamento de Prestação de Contas da Secretaria
'

Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNECIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua General Glicério, 3947- Vila Imperial — CEP 15015-400— São José do Rio Preto—Telefone (17)3211 4000
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PREFEITURA DERIO PRETO
EDUCAÇÃO

Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foipossível concluir que a Organização da
Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de
Colaboração?

(X) SIM » ( ) NÃO

Recomendações ou providênciasque deverão ser adotadaspara alcance das metas e resultadospactuados ou
para o aprimoramentodas ações e respectivos prazos. E

Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de
aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. As atividades foram
realizadas de acordo com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de acordo
com a metodologia prevista. Não houve dificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das
ações previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o
serviço prestado à comunidade.

Elaborado em: [í/ÚJÚOIS ' Ciência da Secretária: Á? ,o) /2018

.

i ' ' º Wetronília AmâncioCosta
Gestor da Parceria Secretária de Educação

CPF: 076.492.258-01 CPF: 018.874.618—84

l»

_ ,.Enviado para análise e homologação da omissão 'e Monitoramento em 80 /01 / atºl? .

Carlos .Martins
Gestor da Parceria

CPF: 076.492.258-0l
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Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramento eAvaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do gestor referentes ao
período analisado (lº quadrimestre civil de 2018).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituida através da Portaria Nº 213 de 04 de
outubro de 2017, responsáVelpor monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente
parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

São José do Rio Preto;/bºl pg /2018.

&&an »
Andréa Ferreira

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 121.805.088—83

Roberta Cãiafatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 202.661.168—84

Silvana ôq'áfarecida. DomingosuCorrea
Comissãá'de Monitoramento e Avaliação '

CPF: 059.524,448-30

SECRETARIA MUNlClPAL DE EDUCAÇÃO
Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015—400— São José do Rio Preto — Telefone (l7)3211 4000

gabinete.smedu©riopreto.sp.gov.br — www.riopreto.sp.gov.br


