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Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal [3019/2014 e ao Decreto Municipal nº ] 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: AERALUZ— Associação Espírita Rancho de Luz “Paulinho Garcia”
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Colaboração Número: 10/2017

Periodo: Ano 2018
(X ) lº Quadrimestre civil — janeiro/fevereiro/mar/abril

( ) 2º quadrimestre Civil — maio/junho/ julho/ agosto

( ) 3º Quadrimestre civil — setembro/outubro/novembro/Dezembro

Valores Repassados no período:
Total do Valor Repassado: R$ 170.466,55
Receita de Aplicação Financeira: R$ 389,06
Total do Valor Comprovado: R$ 165.63 6,22
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 5.219,39
Valor Glosado: R$ 0,00

Documentos utilizados como subsídio para elaboração deste relatório
Relatórios de visita in loco feitos pelo gestor, planos de trabalho, relatórios mensais de execução do objeto,
relatório quadrimestral de execução do objeto e execução financeira, listas de presença, fotos, fichas
cadastrais, sistema informatizado Demandanet, resultado de pesquisa de satisfação realizada em parceria
entre a entidade e a Secretaria de Educªção.

RELATÓRIO
1- Descrição Sumária das'Atividades eMetas Estabelecidas
A Associação Espirita Rancho de Luz “ Paulino Garcia “, também designada pela sigla “AERALUZ” é uma
associação civil de direito privado, constituída em 15 de novembro (1 1994, localizada na Rua: Maria Encarnação
Ferreira — 365 — Solo Sagrado. Com atendimento de 250 crianças com ações educativas complementares com
atividades de arte, cultura e práticas esportivas no contra turno escolar. Essa Associação está localizada num
território onde 21% dos moradores dessa região, possuem idade entre 0 a 14 anos, visa redução da exposição dessas
crianças e adolescentes em situação de risco, desigualdade, discriminação, vulnerabilidades sociais e ambientais
promovendo ingresso, o regresso, a permanência e a motivação dos alunos para o alcance do sucesso educacional.
A instituição foi planejada pelos fundadores com a intenção de contribuir na redução das desigualdades sociais,
valorizar e incentivar a diversidade cultural, fortalecer as políticas de atendimento da região. Este Projeto promove
o diálogo entre ações das Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de
Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Assistência Social. .

Considerando o território marcado por vulnerabilidades sociais, oferta-se serviços de ações educativas
complementares às crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, com o propósito de ampliar os
conhecimentos oferecidos pelo ensino regular.
As ações contribuem com de trabalho das escolas do território, sendo elas: EM. Drº Wilson Romano Calil, EM.
Yolanda Ferrari Vargas, EM. PRotº Ricieri Berto, EE. Doº Oscar de Barros Serra Dória, EE. Celso Abbade
Mourão, EE. Protº Drº Halim Atique, EE. Protº Bento Abelaira Gomes, EE. Drº Waldemiro Naffah, EM. Dep.
Silvio Benito Martini, entre outras.
O direito à educação de qualidade é a peça chave para ampliação e garantia dos demais direitos humanos e sociais.
A propositura tem foco de manter o atendimento já existente, possibilitando a construção de valores, reflexões e
perspectivas às crianças e adolescentes, levando em conta seu desenvolvimento afetivo, social e físico, garantindo
espaços que possibilitem o compartilhamento de saberes.
Justifica-se a necessidade pública do território, pois 21% dos moradores dessa região tem idade entre 0 a 14 anos,
(IBGE- 2010 extraído da fonte do Departamento de Vigilância Sócio Assistencial de Abril de 2015), destaca-se
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crianças/adolescentes.

que diante da analise apresentada, existe uma grande demanda para este atendimento, visto que é de extrema
importância o auxílio na inserção e permanência de crianças e adolescente no ambiente escolar.
Diante dos dados estatísticos apresentados nos atendimentos diários à 250 educandos, além da lista de espera de
crianças e adolescentes que aguardam atendimento, destaca-se a necessidade dos moradores deste território em ter
acesso a um serviço que complemente as ações das escolas desta região. A parceria tem como objetivo a oferta de
ações educativas complementares, garantindo a redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens a situações
de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais e ambientais promovendo o ingresso, o
regresso, a permanência e a motivação dos alunos para o alcance do sucesso educacional. A meta geral é de 250

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes atividades/oficinas:

** fa,“ »

-Desenvolvimento da
independência e proteção.
-Proporcionar atividades para
desenvolver a socialização,
integração e preservação do
meio ambiente.
-Ampliação das
oportunidades de
aprendizagem através de
atividades lúdicas e
divertidas.

—Familiarizar e apropriar-se
de conhecimentos teóricos e
práticos em informática
básica.
-Acesso ao uso de recursos
tecnológicos como suporte
para novas descobertas e
iniciativa na construção de
conhecimento.
-Desenvolver uma visão de
mundo critica.

-Desenvolver atividades de
aprendizagem através das
leituras de contos infantis,
revistas, jornais e gibis.
-Trabalhar as datas
comemorativas através de
criações de figuras,
pesquisas, ensaios de teatros,
e canto de músicas infantis.
—Proporcionar espaços para
brincadeiras com brinquedos
da faixa etária e jogos
pedagógicos.
-Trabalhos com material
reciclado, para despertar a
conscientização de
reciclagem e preservação do
meio ambiente.

-Identificar componentes e
periféricos do computador.
Conhecer diferentes mídias
de armazenamento.
-Manusear comandos básicos
de programas e aplicativos
tais comoz3DSlash,
Kingdom: Software,
Digitação com Alphattack.

Início:
Julho/20 1 7 à
Término:
Dezembro/201
8
(18 meses)

Início:
Julho/2017 à
Término:
Dezembro/201
8
(l 8 meses)

- Controle de frequência realizada
pelo monitor.
- Relatório Semanal das atividades e
avaliação do Monitor descrevendo os
indicadores do cumprimento dos
objetivõs e ações realizadas,
apontando se houve dificuldade na
realização das atividades.
-Monitoramento, avaliação e
acompanhamento pelos
coordenadores, em visitas periódicas
nas oficinas.
-Exposição de cartazes de cartazes,
apresentações de teatro em datas
comemorativas e mostra cultural.

- Controle de frequência realizada
pelo monitor.
- Relatório Semanal das atividades e
avaliação do Monitor descrevendo os
indicadores do cumprimento dos
objetivos e ações realizadas,
apontando se houve dificuldade na
realização das atividades.
-Monitoramento, avaliação e
acompanhamento pelos
coordenadores, em visitas periódicas
nas oficinas.
-Avaliação das atividades, especifica
de cada grupo, conforme nível de
conhecimento, dificuldade e ritmo de
aprendizagem.



-Incentivar a produção
artística e cultural, individual
e coletivas dos alunos, como
caminho de reconhecimento e
recreação de si e do mundo.
-Incentivar o potencial de
criação/produção artística por
meio de desenhos e técnicas
de pintura e recorte.

-Contribuir para o
desenvolvimento integral dos
aspectos intelectuais ligados a
cultura.
-Despertar a e afetividade das
crianças e adolescentes.
-Proporcionar espaços e
discussão que possibilitam o
compartilhamento de saberes.
—Provocar situações e
vivências que auxiliem a
tolerância para com o
diferente;

desenvolvimento
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-Introdução ao conhecimento
teórico e prático visual, do
processo criativo e da criação
de imagens.
Percepção estética.
Percepção de formas.
Desenvolvimento Técnicas
de pinturas e recortes, em
mdf, sucatas, cartazes,
biscuit, telas, entre outros.
- Composição, desenho de
observação e de memória.
—Produção de decorações de
datas comemorativas, com
intuito de incentivar a cultura.

-Desenvolver atividades de
aprendizagem através da
leituras de contos infantis,
revistas, jornais e gibis.
-Trabalhar as datas
comemorativas, estações do
ano, monumentos históricos,
culturas regionais, musicas,
de maneira contextualizada.
-Ensaio de teatros, jogral,
ligados a datas
comemorativas para
apresentações.
-Atividades que estimulam
reflexão sobre os direitos e
deveres.
-Incentivar através de
atividades em grupos,
conscientização de gênero,
raça, etnias, no contexto que
abranente das diferenças.

>

-Fundamentos básicos de

“ vai,, 111

Início:
Julho/2017 à
Término:
Dezembro/201
8
(18 meses)

.* ' " ,

Início:
Julho/2017 à
Término:
Dezembro/201
8
( l 8 meses)

- Controle de frequência realizada
pelo monitor.
— Relatório Semanal das atividades e
avaliação do Monitor descrevendo os
indicadores do cumprimento dos
objetivos e ações realizadas,
apontando se houve dificuldade na
realização das atividades.
-Monitoramento, avaliação e
acompanhamento pelos
coordenadores, em visitas periódicas
nas oficinas. .

-Exposição de desenhos, pinturas,
dos participantes em datas
comemorativas e mostra cultural
apresentada para os
.ais/reSoonsáveis.

- Controle de frequência realizada
pelo monitor.
- Relatório Semanal das atividades e
avaliação do Monitor descrevendo os
indicadores do cumprimento dos
objetivos e ações realizadas,
apontando se houve dificuldade na
realização das atividades.
-Monitoramento, avaliação e
acompanhamento pelos
coordenadores, em Visitas periódicas
nas oficinas.
-Exposição de cartazes, apresentação
de teatro em datas comemorativas e
mostra cultural.

- Controle de frequência realizada-Visar o Início:
motor e social de atividades esportivas e jogos Julho/2017 à pelo monitor.
compreensão do jogo. como: Futebol, vôlei, Término: - Relatório Semanal das atividades e
-Estimular a cooperação, basquete, ping-pong, tênis, Dezembro/201 avaliação do Monitor descrevendo os
socialização e superação de bola queimada entre outros. 8 indicadores do cumprimento dos
limites pessoais e coletivos. (18 meses) objetivos e ações realizadas,

3



PREFEITURA DE
RIO PRETO

EDUCAÇÃO

—Promover recreação através
de atividades lúdicas ou
esportivas

-Atividades recreação como
cones, bolas, cordas e
bambolê.

apontando se houve dificuldade na
realização das atividades.
-Monitoramento, avaliação e
acompanhamento pelos
coordenadores, em visitas periódicas
nas oficinas.
-Campeonatos internos,
demonstrando resultados sobre a
oficina.

&
—Desenvolver o equilíbrio, -Ações motoras de ataque: Início: - Relatório Semanal das atividades e
harmonia e vigor físico reter e defesa: esquivar-se, Julho/2017 à avaliação do Monitor descrevendo osatravés de rigoroso e livrar—se. Término: indicadores do cumprimento dos
disciplinado treinamento. -Construir novos estímulos de Dezembro/201 objetivos e ações realizadas,
-Ensinar de fórma natural, movimentação. 8 apontando se houve dificuldade na
ação sem esforço - Participação da atividade em (18 meses) realização das atividades.
desnecessário, inspira-lo com convívio com os outros -Monitoramento, avaliação e
a totalidade, paz e integridade colegas. acompanhamento pelosdo caráter que imensamente -Treinamento para coordenadores, em visitas periódicas
enriquecem o seu dia-a—dia. competição. nas oficinas.
-Possibilitar 0 Preparação técnica e teórica Participação em torneios e exames de
reconhecimento do corpo para exames de graduação. graduação.
como meio de comunicação,
de expressão e de atuação nas
relações.

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 Trabalho
Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Rancho de Luz, por meio dos registros físicos na instituição e no
sistema informatizado Demandanet que o número de atendimentos foi atingido (250, divididos nos períodos da manhã e
tarde). Nesse primeiro quadrimestre, foram realizadas duas visitas (janeiro: não houve visita pela gestora anterior /
fevereiro: não houve gestor nomeado / março e abril: gestor atual, que foi nomeado em 02/03/2018). Nas visitas, as
atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O número
de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada, haja visto que e' natural haver certo número de ausentes
(inclusive em escolas regulares). Sobre a frequência, no caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem
contato com as famílias para saber o motivo das ausências e cobrar a assiduidade. Se fosse preciso, convocar os
responsáveis para conscientizá-los sobre a importância da frequência regular (procedimento este que já era realizado pela
entidade, mas foi reforçado). Nas visitas de março e abril, havia 104 presentes à tarde e 79 de manhã, respectivamente. Foi
possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas, culturais e esportivas mencionadas
neste relatório. Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do
gestor, dos relatórios 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), que a entidade pôde propiciar a oferta de ações educativas
complementares, garantindo a redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens a situações de risco, desigualdade,
discriminação e outras vulnerabilidades sociais e ambientais promovendo o ingresso, o regresso, a permanência e a
motivação dos alunos para o alcance do sucesso educacional. A entidade proporciona um espaço sadio, com atividades
extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal. Os benefícios
socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram, uma vez que os alunos que recebem orientações adequadas,convivem em ambiente saudável, têm seus direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam em indivíduos com
formação educacional produtiva que muito tem a contribuir positivamente para a sociedade. Por meio do acompanhamento
e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, é possível observar que as
ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos “saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade,
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companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado desenvolve hábitos de estudo e gosto pela
aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também
seu desempenho escolar e aprendizagem após frequentar esta instituição e participar 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. Sobre a satisfação do público alvo, os dados coletados por meio de pesquisa realizada
(em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem
às expectativas da comunidade. Cem por cento dos pesquisados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a instituição e
responderam que o serviço prestado atende às expectativas e recomendariam os serviços da entidade para outros
interessados. Além disso, também é importante mencionar que a pesquisa mostrou que 100% dos pesquisados consideram
as instalações da instituição limpas e bem cuidadas, 100% deles confia nos serviços prestados pela entidade e 100% confia
nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-família, 86% dos responsáveis pesquisados responderam
que são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, 87% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos
gerais, 98% que existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 98% que eventuais
problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em atividades
educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, a OSC
proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar, contribuindo
para o fortalecimento das competências educacionais e vínculos familiares/sociais.

2.1- Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:
Conforme jámencionado, nas visitas realizadas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas
funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada, haja
visto que é natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Sobre a frequência, no caso de faltas
reiteradas dos alunos, o gestor orientou a fazerem contato com as famílias para saber o motivo das ausências e cobrar a
assiduidade. Se fosse preciso, convocar os responsáveis para conscientizá-los sobre a importância da frequência regular
(procedimento este que já era realizado pela entidade, mas foi reforçado). Nas visitas de março e abril, havia 104 presentes
à tarde e 79 de manhã, respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas
educativas, culturais, esportivas, lúdicas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Também foram orientados pelo
gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas no plano, sempre na
demanda de trabalho relacionada ao atendimento do projeto (atividades complementares de contra turno), sempre
mantendo o caráter pedagógico/educativo das ações, inclusive em momentos em que não há a realização direta de oficinas
(entrada e saída, corredores, refeitório), pois todos são modelos para os jovens e contribuem para a formação integral dos
alunos. Além do acompanhamento contínuo por parte das coordenadoras, os profissionais que atuam nas oficinas entregam
planejamento anual e rotina semanal como forma de viabilizar e facilitar o acompanhamento do trabalho desenvolvido. A
equipe se mostra bastante integrada e comprometida com o desenvolvimento das atividades e, consequentemente, com a
aprendizagem significativa dos alunos. Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o
acompanhamento, com o objetivo de aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da das representantes da
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. A quantidade de profissionais envolvida no desenvolvimento das atividades é
adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado à
comunidade.

2.2— Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, o número de alunos matriculados contemplou o previsto no plano de trabalho.
Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do
gestor, dos relatórios 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), que a entidade pôde propiciar a oferta de ações educativas
complementares, garantindo a redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens a situações de risco, desigualdade,
discriminação e outras vulnerabilidades sociais e ambientais promovendo o ingresso, o regresso, a permanência e a
motivação dos alunos para o alcance do sucesso educacional. A entidade proporciona um espaço sadio, com atividades
extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal. Os benefícios
socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram, uma vez que os alunos que recebem orientações adequadas,
convivem em ambiente saudável, têm seus direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam em indivíduos com
formação educacional produtiva que muito tem a contribuir positivamente para a sociedade. Conforme mencionado no
item 2, observa—seque as metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho foram atingidos e os benefícios puderam
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ser verificados por meio dos indicadores previstos (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos,
registros de atend1mentos,reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação).

2.3- Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período:
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos, é possível
observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade,
companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado desenvolve hábitos de estudo e gosto pela
aprendizagem; os atendidos demonstram melhora em seu comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também
seu desempenho escolar e aprendizagem após frequentar esta instituição e participar 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. Sobre a satisfação do público alvo, os dados coletados por meio de pesquisa mostram
que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. A grande maioria dos pesquisados estão
satisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para outros interessados. Além disso, também é importante
mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços prestados pela entidade e nos
profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade-família, os responsáveis são informados sobre os progressos
e dificuldades dos filhos, há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, existe livre acesso aos
responsáveis/representantes da instituição quando necessário e eventuais problemas/conflitos são solucionados de forma
justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais, artísticas, culturais e esportivas,
sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de
suas potencialidades, integração social, moral e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências
educacionais e vínculos familiares/sociais.

Conclusãodo Relatório:
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foipossível concluirque a Organização da Sociedade
Civil conseguiucomprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração?

( x ) SIM ( ) NÃO

Recomendações ouprovidências que deverão ser adotadaspara alcance das metas e resultadospactuadas oupara o
aprimoramentodas ações e respectivos prazos.
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 aplimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade.

Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: o? ?7 0772018

ms Pinto <É?]ªétronília AmâncioCosta
Gestor da Parceria Secretária de Educação

CPF: 292.41 1.248-65 CPF: 018.874.6l8—84
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Homologação da Comissão deMonitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramentoeAvalíação

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, constituída através da Portaria Nº 213 de
04 de outubro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto
da presente parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Pretop?C7/ 0 8/ 2018.

, / ºf _% MW ““
Andréa Ferreira

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 121.805.088-83

ªRoberta Calafatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 202.661.168-84

,
Carlos JdªMartins

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 076.492,258-01

arecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448-30


