ANEXO RP-14 - REPASSES AO

CEITAS E
TRATIVO INTEGRAL DAS RE
TERCEIRO SETOR - DEMONS
OMENTO
TERMO DE COLABORA O/F

DESPESAS -

2° QUADRIMESTRE
Municipal de Ja6
QRGik0 POBLICO: Prefeitura
de de Amparo
DE CIVIL: Pr6 Meninas Entida
ORGANIZA 0 DA SOCIEDA
CNPJ: 57.267.221/0001-48
Ja6/SP - 17.213-080
Mandruzato, 21 — Santo ivo —
ENDERE7) E CEP: Rua Jo'ao
m
C: Sylvia Maria Marolla Guedi
RESPONSM/EL(IS) PELA OS
lescentes de 6 a 15 anos.
CPF: 709.011.128-87
o de Vinculo para criaNas e ado
de Conviva'ncia e Fortaleciment
OBJETO DA PARCERIA: Serv0
EXERCICIO: 2018
: Municipal
ORIGEM DOS RECURSOS (1)
VALOR - R$
DOCUMENTO
o
Termo de Colabora0o/Foment
n° 9650/2018

01/01/2018 — 31112/2018

31/01/2018

VIGNCIA

DATA

R$ 263.800,00

CICIO
RSOS DISPONNEIS NO EXER

DEMONSTRATIVO DOS RECU
DATA PREVISTA PARA 0
REPASSE (2)

-

-

VALORES PREVISTOS
(RS)

DATA DO REPASSE

NUMERO DO
DOCUMENT
0 DE
CREDITO

)
VALORES REPASSADOS (R$

21.983,33
21.983,33
21.983,33
21.983,33

1694
1694
1694
1694

23/05/2018
22/06/2018
24/07/2018
23/08/2018

263.800,00
263.800,00
263.800,00
263.800,00

R$ 12.288,45
IOR
(A) SALDO DO EXERCICO ANTER
RCICIO
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXE
ES FINANCEIRAS DOS REPASSES
(C) RECEITAS COM APLICA
PUBLICOS
RRENTES DA EXECI40 DO
(D) OUTRAS RECEITAS DECO
AJUSTE (3)
COS (A + B+ C + D)
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLI

R$ 87.933,32
R$ 78,21
R$ 0,00
R$ 100.299,98
R$ 0,00

(F) RECURSOS PR(5PRIOS DA

ENTIDADE PARCEIRA
NIVEIS NO EXERCICIO (E

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPO

R$ 100.299,98

+ F)

o para cada fonte de recurso.
icipal, devendo ser elaborado um anex
(1)Verba: Federal, Estadual ou Mun anterior e repassados neste exercicio.
cicio
(2)Incluir valores previstos no exer
alugueis, entre outras.
despesas incorridas e pagas no
(3)Receitas com estacionamento,
ar, na forma abaixo detalhada, as
Entidade de Amparo vem indic
representante(s) da Pre Meninas
0(s) signaterio(s), na qualidade de
exercicio seguinte.
bem como as despesas a pagar no
2° quadrimestre do exercicio/2018

RRIDAS NO EXERCiCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCO
l

icipa
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Mun
CATEGORIA OU
FINALIDADE DA
DESPESA (8)

Recursos
humanos (5)
Recursos
humanos (6)
Medicamentos
Material medico e
hospitalar (*)
Generos
alimenticios
Outros materials
de consumo
Servigos medicos
(*)
Outros servigos de
terceiros
Locageo de
imoveis
Locagoes diversas
Utilidades publicas
(7)
Combustive!

R$ 87.264,84

-

R$ 87.264,84

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO
E PAGAS NESTE
EXERCICIO (R$)
(I)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCICIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCiCIO (R$)
(H)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERC1C10
(R$)

.

-

-

.

-

_

-

.

-

.

-

_

TOTAL DE
DESPESAS PAGAS
NESTE EXERCiCIO
(R$)
(J= H + I)
R$ 87.264,84

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO
A PAGAR EM
EXERCICIOS
SEGUINTES (R$)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

-

.

.

.

-

.

-

.

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

R$ 87.264,84

R$ 87.264,84

R$ 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

Bens e materials
permanentes

-

Obras
Despesas
financeiras e
bancerias

.

Outras despesas

87.264,84

R$ 0,00

R$
TOTAL
um anexo para cada fonte de recurso.
Recursos Proprios, devendo ser elaborado
(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e
(5)Salarios, encargos e beneficios.
(6)Autonomos e pessoa juridica.
telefone e Internet
bilmente coma DESPESAS, como, por
(7)Energia eletrica, agua e esgoto, gas,
midos que nao sao classificados conta
as aquisicbes e os compromissos assu
(8) No rot exemplificativo incluir tambem
E EXERCICIO E
a DESPESAS CONTABILIZADAS NEST
exemplo, aquisicao de bens permanentes.
LIZADAS
LIZADAS NESTE EXERCICIO e a Colun
TABI
CON
ESAS
DESP
aparecer na coluna DESPESAS CONTABI
(9) Quando a diferenca entre a Coluna
multa por atraso, o resultado nao deve
sendo
de descontos obtidos ou pagamento de
em contas de receitas ou despesas. Assim
PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente
descontos ou multas sao contabilizados
CICIOS SEGUINTES, uma vez que tais
NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXER
receitas e despesas.
e as valores e as respectivas contas de
clever:a se indicado coma nota de rodap
(*)Apenas para entidades da area da

O
DEMONSTRATIVO DO SALD
(G) TOTAL DE RECURSOS

IO

FINANCEIRO DO EXERCIC

R$ 100.299,98

DISPONIVEL NO EXERCICIO

(J) DESPESAS PAGAS NO EX

R$ 87.264,84

ERCICIO (H+I)

0 APLICADO [E -

(K) RECURSO POBLICO Nik

APLICA

R$ 13.035,14

(J - F)]

(5RGk) POBLICO

(L) VALOR DEVOLVIDO AO

RA
(M) VALOR AUTORIZADO PA

R$ 0,00

O NO EXERCICIO SEGUINT

R$ 13.035,14

E (K - L)

penas da Lei, que a
ade supra epigrafada, sob as
de respons el(is) pela entid
icados, conforme programa
Declaro(amos), na qualidade
os recebidos para os fins ind
a a exata aplica0o dos recurs
despesa relacionada comprov
ao Órgäo Público Parceiro.
de trabalho aprovado, proposto

31 de agosto de 2018

inas Entidade de Am
Pr6
Sylvia Maria Marolla Guedi
Presidente

aro

paro
Pr6 Meninas Entidade de Am
ire
Maria de Lourdes Marques Fre
1 a Tesoureira

RELATORIO QUADRIMESTRAL
MAIO A AGOSTO — 2018-

DESCRICAO DO SERVICO:
I. IDENTIFICACAO
e de Amparo
Nome/ Razao Social: Pro Meninas Entidad
N° da Unidade: 352.530.340.528.9
da Unidade): 352.530.152.48
Referenciado ao CRAS Cila Bauab (N°
Bairro: Santo Ivo
Endereco: Rua: Joao Mandruzato, 21
Cidade/ UF: Jail/SP
Telefone: (14) -3621-6017
E-mail: promeninas@hotmail.com
Site: promeninas.com.br
II. DIRETORIA DA INSTITUICAO
Presidente: Sylvia Maria Marolla Guedim
RG: 6.618.101 SSP-SP
CPF: 709.011.128-87
E-mail: sylviaguedim@bol.com.br
30/04/19
Mandato da Atual Diretoria: 03/04/17 a
III. Coordenador/Tecnico Responsavel
Nome: Simone de Campos Freire
CPF 338.620.268-33
RG 45.361.343-3 SSP-SP
Registro profissional: CRESS 49.319
Celular: 14- 98116-5569
Telefone: 14- 3032-1082
Email: sicampos85@gmail.com

N°

1,111(10.)ille Al11,4 n 0

PRO MENINAS - ENTIDADE DE AMPARO

n° 10.107/98
idade P6blica Municipal Lei 2.810/92 — Utilidade P6blica Estadual Lei
Utilidade Pilblica Federal Lei n°91/35 - CNPJ 57.267.221/0001-48
Rua Joelo Manciruzato n°21 CEP 17.213-080 Bairro Santo Ivo - Ja6 / SP
E-mail: promeninas@hotmail.com
Telefone (14) 36216017

IV RECURSOS HUMANOS
4.1) Equipe de Refer'encia
Cargo

Nome

Escolaridade

Profissao

Tipo de

Carga

44hs/sem

CLT

Horaria

Vinculo

Fonte

Remunera0o

Pagadora
(Recurso)

Psic6loga

03 Karen C. S. F. Giuseppin

Assistente Social

02 Renata Rodrigues A. Godoy

Coordenadora

01 Simone de Campos

04 Luci Beato Macacari

Orientadora Social

Orientadora Social

08 Flevia Carvalho

Outro (Faxineira)

07 Joaquina Aparecida Claudino

Outro (Cozinheira)

06 Fatima Cristina de S. Barbosa

Orientadora Social

05 Rebeca Tervedo dos Santos

09 Gabriela Parice Correa Leite

Superior
Superior
Superior
Superior/Cursan
do
Superior
Medio
Fundamental
Superior
Superior/Cursan

Estagieria

Assistente Social
Assistente Social
Psic,Ologa
Assistente Social
Educadora Musical
Cozinheira
Faxineira
Educadora Fisica

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CIEE

30hs/sem
30hs/sem
44hs/sem
44hs/sem
44hs/sem
44hs/sem
44hs/sem
20hs/sem

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

R$ 3..538,23
R$ 2.209,70
R$ 2.209,70
R$ 1.642,00
R$ 1.642,00
R$ 1.485,60
R$ 1.335,60
R$ 1.642,00
R$ 600,00

Psic6loga

do

4.2) Voluntarios e estagiarios nao remunerados
Carga horaria

Escolaridade
Profissk•

Nome

N°
01
02
03
04
05

2hs/sem
1h/sem

Educador Fisico
Pedagoga
Empreseria
Promotora de Eventos

Sonia Maria Casale
Ana Karina Andriotti Avante
Natelia Fernanda Peretti

Educadora Fisica

Cristiano Magalh'ees
Francine Gomes

Termo de
Voluntariado/
Compromisso
Sim
Sim

1h/sem
1h/sem
2hs/mes

Atividades desenvolvidas
Oficina de Preticas Esportivas: Taekwondo
Oficina de Preticas Esportivas: Atletismo
Roda de Conversa: "Papo de Meninas"
Roda de Conversa: "Planejar e Sonhar"

Sinn
Sim

Oficina de Etica, Valores e Cidadania

Sim

V. APRESENTArk0
Fundada em 05 de Abril de 1991, por um grupo de senhoras preocupadas com o destino
que deixavam as creches aps completarem 06 anos de idade, ficando expostas a riscos

das meninas

sociais e pessoais,
ca, explora0o de

uma vez que nos jornais e notickios, noticiava frequentemente sobre vio&cia donisti
.
menores e abuso sexual, motivando- as a fundarem a Pró Meninas Entidade de Amparo

adoras, corn capacidade de atendimento de 08

Inicialmente nossa sede foi cedida por uma das fund
meninas, corn o passar do tempo houve o aumento

da demanda onde se identificou a necessidade de

urn

lugar mais amplo.
diamos a capacidade maxima permitida ao local corn
Ern 1997, nos mudannos em outra sede, onde aten
.
periodo da tarde durante aproximadamente 14 anos
25 meninas no periodo da manha e 25 meninas no
bro
cer mais do que o previsto inicialmente, em 12 de outu
Entretanto como nossa demanda continuava a cres
ente
truida corn esforgo e dedicagao durante aproximadam
de 2011, mudamos para nossa sede pr6pria, cons
nando
lmente a 120 criangas/adolescentes proporcio
quatro anos, onde conseguimos atender atua
corn conforto e acolhimento.
atendimento corn seguranga, em urn espago planejado
Crianga e do adolescente. Vista como uma das leis
No dia 15 de julho de 1990 foi criado o Estatuto da
em
objetivo mudar a visa° sobre criangas e adolescentes
mais avangadas do mundo, sua criagao tinha como

situagao vulneravel no Brasil. 0 Estatuto da Crianga

e do Adolescente, em seu Art. 40 preve que:

E dever da familia, da comunidade, da sociedade em
absoluta prioridade, a efetivack dos direitos referentes
ao esporte, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura,

geral e do poder pUblico assegurar, corn
a vida, a saide, a alimentagao, a educack,
a dignidade, ao respeito, a liberdade e a

convivencia familiar e comunitaria.

dados levantados pela Secretaria de Direitos
No entanto, mesmo que previsto em lei, segundo
de
antes sobre a violencia infantil. No ano de 2014 mais
Humanos do Governo Federal, trazem numeros alarm
100.
violagao de direitos, segundo registros do Disque
150 mil criangas e adolescentes foram vitimas de
ia
logica (45`)/0), fisica (21%), sexual (13%) e negligenc
Dentre as violencias mais comuns estao: violencia psico
, o Disque 100 recebeu 21.021 denuncias de violagOes
(37% dos casos). No primeiro trimestre do ano de 2015
relagao ao perfil, 45'Y° das vitimas eram meninas.
de direitos humanos de criangas e adolescentes. Em
a atender a 120 criangas/adolescentes, no contra
Diante da realidade apresentada a Pro Meninas busc
agao de
meses e 29 dias, do sexo feminino, sem discrimin
turno escolar, na faixa etaria de 06 a 15 anos, 11
gao e
ivencia, propiciando a formagao para a participa
credo ou etnia, oferecendo urn espago para conv
ir de
da autonomia das criangas/adolescentes a part
cidadania, o desenvolvimento e protagonism° e

interesses, demandas e potencialidades dessa faixa

etaria. As atividades sao desenvolvidas corn as 120
do vespertino, divididas em tits grupos, corn

perio
meninas, sendo 60 no periodo matutino e 60 no
atendimento maxim° de 20 criangas/adolescentes por

grupo.

As intervengOes sao pautadas em experiencias

ludicas, culturais e esportivas como formas de
gao social, de acordo corn a Tipificagao Nacional

e prote
expressao, interagao, aprendizagem, sociabilidade

. Prci Mem mas

[1, Anlymo

RO
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de Servkos Socioassistenciais (2009, p. 10).
.
e
de civil, brg aos pbIicos e municipals, pais
A institukk trabalha em conjunto com a socieda
ias
ulos familiares e sociais, propiciando experianc
responsaveis, buscando o fortalecimento de vinc

s e atuando no sentido preventivo de situaVies

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade

de

vulnerabilidade social.
AL

VI. OBJETIVOS DO RELAT451210 ANU
6.1) GERAL:
•

alecimento de Vinculos (SCFV) para criaNas e

Avaliar as aOes do Servko de Convivancia e Fort

OSC, bem como sistematizar as informaVies

adolescentes de 6 a 15 anos, executadas pela

referentes as receitas e despesas do servko, em

conformidade com as prestaVies de contas
imento Social do Municipio de Ja/SP, durante

apresentadas à Secretaria de Assistancia e Desenvolv
o ano de 2018.
6.2) ESPEC1IFICOS:
•

Apresentar os recursos utilizados para o SCFV, bem

como sua divis'ao entre recursos humanos,

material de consumo e despesas de custeio;
Demonstrar as aOes quantitativas e qualitativas reali

•

Apresentar os resultados alcaNados com a execu0o

•

do servko;

zadas pelo SCFV durante o exercicio de 2018.

CIA:
DE ACESSO/ABRANG
VII. META DE ATENDIMENTO /FORMA
) crianas e adolescentes do ganero masculino e
A meta da Entidade, é atender a 120 (cento e vinte
de
encaminhadas e referenciadas pelo CRAS Jd. Cila
feminino, com idade entre 06 e 15 anos e 11 meses,
nto
tto), atravas do Servko de Prote0o e Atendime
Lcio Bauab e CRAS Lazaro Jorge (Jd. Pedro Ome
de
prote0o social basica, desenvolvidos no territ6rio
Integral a Familia — PAIF. Assim, servkos da
ele
ivancia e Fortalecimento de Vinculos, devem ser a
abrangancia do CRAS, em especial o Servko de Conv
ndo
é o principal servko da prote0o social basica. Segu
referenciados e manter articula0o com o PAIF, que

S n° 01/2013, considera-se público prioritario para

a Resolu0o CIT n° 01/2013 e a Resolu0o CNA

atendimento no SCFV criaNas e/ou adolescentes e/ou

o

pessoas idosas nas seguintes situaOes: Em situa9"ao

Pro Merl /rub
Amp.°
1.011. de
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1/35 - CNPJ 57.267.221/0001
Utilidade Palica Federal Lei n°9
- JaU / SP
P 17.213-080 Bairro Santo Ivo
Rua Joao Mandruzato n°21 CE
E-mail: promeninas@hotmail.com
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gem
a; Fora da escola ou corn defasa
encia de violencia e/ou negligenci
de isolamento; Trabalho infantil; Viv
a em
primento de medida socioeducativ
situagao de acolhimento; Em cum
escolar superior a 2 (dois) anos; Em
Corn
abuso e/ou exploragao sexual;
as socioeducativas; Situagao de
meio aberto; Egressos de medid
respeito
o de rua; Vulnerabilidade que diz
angas e adolescentes em situaga
medidas de protegao do ECA; Cri
as pessoas corn deficiencia.
NAMENTO:
AO/ PERiODO DE FUNCIO
VIII. PERiODO DE EXECUC
para o pirblico em geral das
a de 2a a 6' feira corn atendimento
0 periodo de funcionamento se dar
o em 02 turnos de 04 horas:
7h as 16:48h. 0 SCFV sera dividid
• Mantra: 07:30 as 11:30hrs
•Tarde: 12:30 as 16:30hrs
Os encontros e reunioes corn as
02 meses, no periodo noturno as

ipe tecnica, no minimo a cada

familias serao realizadas pela equ

17:30h ou aos sabados. 0 encontro

sera amplamente divulgado e

realizado na sede da entidade.
Execucio: 01/01/2018 Termino:

31/12/2018

Prci Me,ki nas
1:1,1n1a .

n I Alnp.10
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IX. RECURSOS UTILIZADOS
9.fl Recursos humanos
Recurso
11fis
Municipal
R$21.983,33
R$21.983,33
R$21.983,33
R$21.983,33
Total R$87.933,32

Maio
Junho
Julho
Agosto

9.2 Material de consumo
Recurso
1VIN
Municipal
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Maio
Junho
Julho
Agosto

Total

Recurso
Estadual
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Recurso
Estadual
R$2.586,67
R$2.586,67
R$2.586,67
R$2.586,67
R$10.346,68

Recurso
Federal
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Recurso
Federal
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$0,00

9.3 Des esas de custeio - Servi os de Terceiros
Recurso
Recurso
Recurso
11/U's
Federal
Estadual
Municipal
R$ 0,00
R$1.830,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$1.830,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$1.830,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$1.830,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$7.320,00
R$ 0,00

Maio
Junho
Julho
Agosto

Total

Recurso
Pr6prio
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Recurso
Pr6prio
R$ 937,68
R$ 937,68
R$ 937,68
R$ 937,68
R$ 3.750,72

Recurso
Pr6prio
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

TOTAL
R$21.983,33
R$21.983,33
R$21.983,33
R$21.983,33
R$87.933,32

TOTAL
R$3.524,35
R$3.524,35
R$3.524,35
R$3.524,35
R$14.097,40

TOTAL
R$1.830,00
R$1.830,00
R$1.830,00
R$1.830,00
R$7.320,00

TIVIDADES

00

Jan
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00

00

Fey Mar
00
00
00
00
00
00
00
00
00 1 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 J 00

oo

Jun
00
00
00
00
00
00
120
00
05
03

ANO 2018

oi
r oo

Abrh Mai
00
00
00
00
00
00
00
1- 00
01
00
01
00
00
00
00
00
07
00
00
00

S
ATIVIDADES DESENVOLVIDA

de ou busca-ativ_a)

a metodologia de trabalho,

al de SaUde
proveitamento escolar

a

00
03
00
00
01
00
00
00
06
00
00

Nov Dez Total
JUIJ Ago Set Out -1
02
00
00
00
00
05
00
00
00
00
03
00
00
00
00
01
00
00
00
00
03
00
00
00
00
02
00
00
00
00
r
120
00
00
00
00
180
00
00
00 1 00
24
00
00
00
00
03
00 T 00
00
00
01
00
00
00 1 00

02
02
03
01
01
01
00
180
06
00
00

Leitura e Escrita, Teatro)

00 ;
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

1

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

10
06
20
04
04
08

15
11
23
04
04
08

00
00
03
00
00
00

00
00
16
00
00
16
00
00
30
04 _ 00 — 00
00 --- 00
04
00
00
08

00
00
00
00
00
00

00
00
— 00
00
00
00

1

41 i
33
76
12
12
24
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WM,

Publico-alvo: Criancas (06 a 8 anos)
s que estimulam e orientam as usuarias na
Objetivos: Promover situacties desafiadora
torio,
ncias individuals e coletivas, na familia e no terri
ntivando
vive
construcao e reconstrucao de suas historias e
desenvolvendo o sentimento de pertenca e de

identidade, fortalecendo vinculos familiares, ince

a socializacao e a convivencia comunitaria.

MAIO

til

Campanha de Combate ao Abuso Sexual Infan
Qualidade de Vida e Alimentaca'o/ Saude

JULHO

Preconceito e Bulling

JUNHO
AGOSTO

Inctusk Social: ldosos e Deficientes
GRUPO MENSAL

JULHO
AGOSTO

Qualidade de Vida e Alimentacao/ Saude
Inclusao Social: ldosos e Deficientes

GRUPO MENSAL
Publico-alvo: Adolescente (10 a 15 anos)
que estimulam e orientam as usuarias na
Objetivos: Promover situacOes desafiadoras
territorio,
vivencias individuais e coletivas, na familia e no
construcao e reconstrucao de suas historias e
ndo
tidade, fortalecendo vinculos familiares, incentiva
iden
desenvolvendo o sentimento de pertenca e de

a socializa0o e a convi

ncia comunbria.
Temas

Mes
MAIO

ual Infantil

Campanha de Combate ao Abuso Sex

Qualidade de Vida e Alimenta0o/ Sad

JULHO

Preconceito e Bulling

JUNHO

e

Inclus"k Social: Idosos e Deficientes

AGOSTO

OFICINAS
Inclusks Digital,
Teatro, Artes e Artesanato), Oficina de
Oficinas de Cria0o Artistica (MUsica,
Etica e Valores
de Conta * de Hist6rias, Oficina de
Oficina de PrMicas Esportivas, Oficina
s de 06 à 15 anos
PUblico-alvo: CriaNas e Adolescente
ar momentos de
ecifico de cada habilidade e proporcion
Objetivos: Promover conhecimento esp

conviv&cia.
Temas discutidos
médšas e grandes durante o rrls
Oficinas de mUsica: grupos pequenas,
onde foram apresentados os principios
de Maio dando inicio às aulas de Piano
s
tamente no piano como: nome das nota
de linguagem musical identificando dire
urais e com acidentes. Nas oficinas, as
das teclas brancas e pretas, notas nat
s
s do piano realizando solfejo das tera
usukas puderam visualizar os acorde
formando acorde maior.
a confecOo de bolsas femininas
Oficinas de Artesanato: trabalhou
da
os para criar uma alça traNada, além
laterais realizando crocM com os ded
a compor a bolsa, ap6s a confecOo do
escolha de tecidos e linhas coloridas par
m a costura à mk e realizaram a
molde as usukas cortaram e iniciara
rries (carteiras).
; finaliza 0o das lembranas para o dia das
marcador de Oginas, trabalhou a
Oficinas de Artes: confecOo de um
bo explorando o material disponivel

Mês
MAIO

him
obra de Pablo Picasso: Menino com cac
em nossa biblioteca fisica e ap6s as
desenhos, trabalhou recortes de figuras
a Formiga e a confecOo de um porta

usrias puderam retratar atravs de

e
para ilustrar a leitura do livro a Cigarra
tiaras de EVA além do desenho livre
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estimulando a imaginagao, confeccao de porta lapis corn rolinhos de papel
higienico trabalhando a reciclagem e sustentabilidade, arte corn caixa de sapato
revestida de retalhos (porta treco),confeccao de estojo reciclando caixas de
bombom, confeccao de fuxico.
Oficinas de Ginastica: exercitando a coordenacao motora e o equilibrio
através de circuito corn bamboles, trabalhou circuito de fortalecimento, realizou
avaliacao fisica através de pesagenn e medicao de altura, realizou a leitura e
exploracao do conteudo do jornal "Abuso Sexual Infantil", exercitou a
flexibilidade, aquecimento, ginastica ritmica trabalhando a maneira de segurar o
"esthete"- cabo da fita alem do manuseio através do lancamento da fita ern
diversas direcOes e movimento de "cobrinha" e movimentos espiral. Nas oficinas
I de danca, introduziu a tecnica do samba alem do ensaio da coreografia "Shake It
Off', confeccao de chique choques para a apresentacao do dia das maes.
Aulas de atletismo: no campo municipal, parceria corn a Secretaria da
Educacao e dos Esportes oferecendo transporte e aulas lirdicas no patio da
Entidade, foram realizados exercicios de aquecimento, coordenacao, corrida,
saltos nas barreiras, caixote, resistencia muscular, chutes, e condicionamento
fisico sempre mostrando os erros e acertos.
Aulas de taekwondo: uma vez na semana, para o grupo das grandes,
dos dais periodos. Durante as atividades trabalhou corn as usuarias exercicios
para condicionamento fisico através do peso corporal, aperfeigoamento das
tecnicas através das lutas.
Aulas de Etica, Valores e Cidadania: trabalhou corn as usuarias dos
grupos das pequenas, medias e grandes, do periodo da tarde dando
continuidade e finalizando o tema: Amizade destacando que é urn dos valores
mais importantes no desenvolvimento da educacao da crianca. Trata-se do afeto
pessoal, puro e desinteressado, compartilhado corn outra pessoa, que nasce e
se fortalece diante dos relacionamentos entre as seres humanos. Para que a
crianca aprenda sobre o valor da amizade, e necessario gerar nelas, nocoes,
conhecimentos, habilidades, emogOes, vivencias, sentimentos e que a
preparemos para viver corn harmonia e respeito.
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JUNHO

u com as usuWias pequenas a leitura de
Oficinas de Inclusks Digital: trabalho
a
ias mklias a digita0o do Hino de Jaú e
li vros on line e desenhos, com as usik
das palavras desconhecidas. Realizou
separa0o por estrofes akn da pesquisa
de Maio- Dia do combate ao abuso e
pesquisa com as usu&las sobre o Dia 18
explora0o sexual infantil.
s
s dos grupos: pequenas, mMias e grande
Oficinas de msica com as usu&ia
oficinas de instrumentaliza0o a escala
durante o rns de Junho trabalhando nas
piano, teclado e escaleta, realizaram
natural diat6nica com a ma'o direita no
deles com a mão direita sendo eles
acordes no piano praticando a execu0o
„
re o piano e o tempo para cada nota.
e fa maior corrigindo a postura da mão sob
ntada para as usikias uma caNk que
Nas oficinas de canto coral foi aprese
que a nova gera0o se submete em
traz uma mensagem sobre a escravid"k
ogia, foi realizado ensaio da canOo
deconkicia da modernidade e tecnol

"Desconecta".
confecOo de bolsas femininas
Oficinas de Artesanato: trabalhou a
ento
laterais de croch& processo de acabam
a tcnica da costura reta, realizaram

(forro), finaliza0o e aperfei7;lando

desenhos de paisagens utilizando a

criatividade e ap6s fizeram o preenchim

ento com lantejoulas nos contornos

explorando as cores e formas.
ta retrato reutilizando rolos de
Oficinas de Artes: confecOo de um por
re o tema Bulling, confecOo de marca
papel higi&fico e jornal, desenho livre sob
o cuidado com os livros, confecOo de
texto de EVA para incentivar a leitura e
proporcionou a cada usuária exercitar
cofrinho utilizando latas de leite em pó que
e pintura exercitando a coordena0o
a criatividade e a imagina0o. Desenho livre
geom&ica circulo, ap6s coloriram e
motora trabalhou desenho da forma
de hist6rias/ leitura escrita: realizou a
recortaram. Nas oficinas de conta0o
realizando desenho para ilustrar a
leitura da Bela Adormecida e Pocahontas
marcador de Oginas al&n da Leitura de
hist6ria e ap6s confeccionaram um lindo
texto sobre o tema Bulling (Introdu0o
Filhotes Gili: Planeta Animal, Produ0o de
a?), Leitura sobre Boas Maneiras
para o grupo, o que sabem sobre o tem
s auxiliarem as outras no momento da
"Cumprimento" que proporcionou uma

1
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leitura.
is
ando o alongamento e abdomina
Oficinas de ginastica trabalh
ntil,
des em grupo ao som de mOsica infa
exercitando a flexibilidade corn ativida
cos,
u circuito funcional e exercicios aer6bi
aprimoramento da estrelinha, realizo
entos
tecnica da fita através de movim
elevagao de bragos e joelhos,
drilha,
cimento muscular, ensaio para a qua
sincronizados trabalhando o fortale
pado
bola e ataque, ginastica salto gru
iniciagao ao saque, recepgao da
ca e
es no dia Livre, organizagao da bibliote
utilizando trampolim alem das atividad
r a entidade (Festa Junina).
confecgao de bandeirinhas para decora
nicipal, parceria corn a Secretaria da
Aulas de atletismo: no campo mu
io da
o transporte e aulas ludicas no pat
Educagao e dos Esportes oferecend
corrida,
ios de aquecimento, coordenagao,
Entidade, foram realizados exercic

mento

ncia muscular, chutes, e condiciona

saltos nas barreiras, caixote, resiste

fisico sempre mostrando os erros e ace

rtos.

Aulas de taekwondo: uma vez na

semana, para o grupo das grandes,
rcicios

des trabalhou corn as usuarias exe

dos dois periodos. Durante as ativida

para condicionamento fisico através

do peso corporal, aperfeigoamento

tecnicas através das lutas.
Oficinas de Inclusao Digital: trab

das

alhou corn as usuarias medias a
atagao,

ando a escrita, acentuagao e form

digitagao de textos no word exercit

da

a catalogar os livros da Biblioteca, alem

as

o e realizou desenhos, realizou corn

aga
exercitou a escrita, pontuagao, acentu
usuarias a digitagao dos nomeros par

no word.

pesquisa de genero e autor tabelando

AGOSTO

dos grupos pequenas, madias
Oficinas de mUsica :com as usuarias
tando os BOOMWACHERS que s'ao
grandes durante o mas de Agosto apresen
, contendo as escalas diaffinicas e
tubos que emitem sons das notas musicais
a usuaria que executaram os sons
cromaticas. Foi distribuido um tubo para cad
ntou tambam os outros instrumentos
supervisionados pela orientadora. Aprese
TAS, MEIA LUA, as usuarias puderam
recebidos: XILOFONES, CAJON, ESCALE
Cada usuaria recebeu um caderno
explorar o som de todos eles. Aula de Viola'o:
teoria musical, realizaram a escrita
de partituras dando inicio aos exercicios de
pentagrama, no segundo momento
da clave de sol, aperfei oando o simbolo no
o posicionamento correto junto ao
cada usuaria pegou um viola'o aprendendo
que comp6e o instrumento. A
corpo e conhecendo a fuNao de cada pela
s. Aula pratica utilizando o Xilofone:
orientadora trabalhou a leitura de partitura
o o instrumento com outra usuaria
Cada usuaria recebeu a baqueta dividind
t6rios.
experimentando sons combinados e sons alea
liza0o das bolsas femininas
Oficinas de Artesanato: trabalhou a fina
o forro na parte estrutural da bolsa,
laterais terminando de prender as al as e
ites, e demais detalhes escolhidos
ap6s realizaram o acabamento com fita, enfe
bolsa. Executou a confec,Oo de
por cada usuaria para personaliza0o de sua
a de sapato.
s e mi angas utilizando como tear uma caix
1 pulseiras com linha
ta retrato utilizando jornal,
Oficinas de artes a confecOo de um por
confecOo de tabuada em EVA, confecOo
envelope personalizado com tiras e flores
1

de porta lapis de EVA, ConfecOo de

reutilizando papel colorido, confecOo

de um quebra cabea. Desenho Abstrato utiliz

ando colagem com papel crepom,

o Social / Deficiancia, confecOo de

desenho livre sobre o tema do mas: Inclusa

unic6rnio e borboleta, confecOo de um
o
desenvolveu o seu, pintou e ap6s a finaliza0

quebra cabeas: cada usuaria
levaram para casa para socializar

e interagir com os familiares.
s realizaram a leitura do livro
Oficinas de leitura e escrita as usuaria
Quero um Gato e ap6s as usuarias ilustrara

m a hist6ria com desenhos, leitura do
realizaram desenho interpretando a

livro Menina Bonita do La964 de Fita e ap6s

historia. Leitura do livro o Urso e as Flores, leitura da cote *: Pinturas mais
valiosas do mundo- Revista Caras proporcionando o conhecer as pinturas mais
valiosas do mundo, foi possivel ilustrar através de desenhos, Leitura do livro
Branca de Neve e os 7 Artes, cada usuaria leu uma pagina do livro exercitando
a fala e a leitura umas auxiliando as outras e apos representaram a historia
através de urn teatro.
Aulas de Etica, Valores e Cidadania: trabalhou corn as usuarias dos
grupos das pequenas, medias e grandes o tema Amor a Deus (Gratidao, como I
demonstrar o nosso amor para a familia, escola, trabalho, cidade)
Oficinas de Inclusao Digital: trabalhou o desenho livre no computador e
tambern a acentuacao, realizou pesquisa de autores para catalogar livros da
informatica, confeccao de urn convite: a usuarias aprenderam quais as
informacOes devem constar ern urn convite como: nome, enderego, horario,
telefone etc. puderam usar a imaginacao e a criatividade, criou corn as usuarias
urn panfleto digital corn o tema "Festival da Primavera" usando a ferramenta do
word utilizando urn modelo pronto e alterando as informacoes. Trabalhou a
ferramenta caixa de texto digitando um texto extraido de livros da biblioteca.
Pesquisa na Internet sobre os livros da entidade: titulo, autor, genero, colecao,
editora e valor, borda de texto utilizando o word fazendo desde as simples ate as
personalizadas de acordo corn o tema do texto que digitaram, trabalhou
atividades educativas explorando pesquisas de conhecimento e entretenimento
agregando conhecimento e aprimorando a digitacao.
Oficinas de ginistica: trabalhando o aquecimento pedagOgico para a
execucao de saltos, trabalhando o fortalecimento de bracos e alongando as
pernas. Trabalhou a brincadeira de roda exercitando a atencao, agilidade e
coordenacao. Exercitou o aperfeicoamento da estrelinha livre e sobre o tatame,
estrelinha corn faixa demarcada no char) passando sobre o pelinto e parando na
posicao.Treino da modalidade Futebol: Realizou aquecimento, executou corrida
lateral, dominio da bola entre os cones ern dupla realizando passe de bola
percorrendo os espacos da quadra, Circuito motor através da brincadeira do
lago: as usuarias tinham que atravessar o lago utilizando urn tapete magic°
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(folha de jornal) tomando cuidado para não cairem no lago. Atividade campo
minado: exercitando a aten0o e coopera0o, as usrias tinham que percorrer
sete fases sempre lembrando o caminho correto, a orientadora trabalhou o
fortalecimento e a reversk utilizando a brincadeira de pique ponte fazendo a
reversk com o auxilio da orientadora na bola suíça. Jogo de lesca:
Aquecimento, corrida lateral, corrida com eleva0o de calcanhar e ap6s as
us

rias jogaram lesca jogo em que se trabalha o companheirismo, agilidade,

coordena0o motora, pontaria e integra0o. Brincadeira de roda: com a
escravos de J6. Treino de rolamentos saindo do Trampulim. Criando a
coreografia para a apresenta0o de final de ano. Saltos com aquecimento,
corrida simples, corrida lateral com eleva0o de calcanhar. Parada de mão com
auxilio da orientadora seguida de alongamento, Fortalecimento com a bola
eleva0o dos joelhos, polichinelo, fortalecendo o abdmen atravs da tcnica
com a bola.
Aulas de atletismo: no campo municipal, parceria com a Secretaria da
Educa0o e dos Esportes oferecendo transporte e aulas lúdicas no Otio da
Entidade, foram realizados exercicios de aquecimento, coordena0o, corrida,
saltos nas barreiras, caixote, resistricia muscular, chutes, e condicionamento
fisico sempre mostrando os erros e acertos.
Aulas de taekwondo: uma vez na semana, para o grupo das grandes,
dos dois periodos. Durante as atividades trabalhou com as usuMas exercicios
para condicionamento fisico atravs do peso corporal, aperfe0amento das
t cnicas atravs das lutas.
Curso de Auxiliar de Escrit6rio: oferecido pelo Senac come9ou a ser
ministrado no pffidio da Pastoral do Menor dia 13/08/2018, o mesmo atende 25
adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. Foram trabalhados no rri s de
agosto, pr&requisitos para um ser um bom profissional; tais como, curriculo,
como se comportar em uma entrevista de emprego, sonhos, a import&icia da
área de afinidade na escolha do emprego e profissk, linguagem oral e escrita
utilizada em ambiente de trabalho, simula0o de entrevista de emprego, working,
exposi0o exagerada na rede, trabalho em equipe e reda0o.

Objetivos: Orientar os Pais e demais familiares sobre o papel e

a responsabilidade da Familia

temas atuais e de interesse dos

trocar experiencias com rodas de conversas e debates, abordando

e oferecer espago para dialogar,

no meio em que vivemos destacando a importante fungao protetiva

mesmos, proporcionando urn momento de aproximagao entre entidade,

familia e usuarias.

Temas discutidos
Mes
as dos meses Maio e Junho
MAIO Evento de Homenagem ao Dia das Maes/ Tem
, Celular
(Combate ao Abuso sexual infantil e Preconceito/ Bulling, Piolho
, dinamica
(Acompanhar o que a crianga acessa), faltas, bazar beneficente
realizada por psicopedagogas.
JUNHO
JULHO

Sena
"Qualidade de Vida e Saude/ Alimentagao Saudavel", Matriculas
Palestra Casa Rosa: Violencia contra a mulher, Volta as aulas, Bazar.

c,

AGOSTO

AOEs EXTERNAS (PALESTRAS, PASSEIOS, CAMPANHAS, ETC)
criangas e adolescentes
gao
Objetivos: Proporcionar momentos de diversao, conhecimento, conscientiza
da realizagao das agOes concretas coin as usuarias.

e socializagao através

Temas discutidos

Mos
MAIO
JUNHO

tagao
Pic Nic de Ferias- Parque do Rio Jau-Tema: Qualidade de Vida, alimen
saide.

JULHO

e

AGOSTO

CONSIDERACWS FINAIS
A realiza0o das atividades oferecidas pela Entidade
contemplar os eixos orientadores do SCFV: Convivkcia

Pr6 Meninas no exercicio de 201 8 busca

Social, Direito de Ser e Participa0o possibilitando
s lúdicas, culturais e esportivas oferecidas nos

desenvolver a autonomia das usukas atravs das experikcia
grupos, oficinas e demais momentos de integra0o com

a familia promovendo assim novas vivkcias que
n0o das situaVies de risco social.

favorecem o desenvolvimento das sociabilidades e a preve

Jau, 12 de Setembro de 2018.

Pr6 Meninas Entidade de Amparo
Simone de Campos
Coordenadora Social — CRESS 49.319

Rekotol?! ues,Abes

ged.99

ASSr T ENTE SOC1AL
CRESS 44518

Pr6 Men
Renata
A'

Entida e de Amparo
es Alves Godoy Corra
al — CRESS 44.518

Pr6 Meninas Entidade de Amparo
Karen Christina Saggiori Fraiz Giuseppin
Psic6loga — CRP 06/118976

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAcAO/FOMENTO
2° QUADRIMESTRE / 2018
(AGA° PUBLICO: Prefeitura Municipal de Jab
0RGANIZAgA0 DA SOCIEDADE CIVIL: Pro Meninas Entidade de Amparo
CNPJ: 57.267.221/0001-48
ENDEREgO E CEP: Rua Joao Mandruzato, 21 — Santo Ivo — JaU/SP - 17.213-080

RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Sylvia Maria Marolla Guedim
CPF: 709.011.128-87
OBJETO DA PARCERIA: Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo para criangas e adolescentes de 6 a 15 anos.
EXERCICIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual
DOCUMENTO
Termo de Colaboracao/Fomento no

9650/2018

01/01/2018 — 31/12/2018

31/01/2018

VIGENCIA

DATA

VALOR - R$
R$ 53.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO

4.416,67

1695

23/08/2018

53.000,00

-

4.416,67

1695

01/08/2018

53.000,00

-

4.416,67

1695

22/06/2018

53.000,00

1695

23/05/2018

53.000,00

-

VALORES
PREVISTOS (R$)

DATA PRE VISTA
PARA 0
REPASSE (2)

DATA DO
REPASSE

NOMERO DO
DOCUMENTO DE
CREDITO

VALORES REPASSADOS (R$)
.

4.416,67

(A) SALDO DO EXERCICO ANTERIOR

R$ 649,59

(B) REPASSES POBLICOS NO EXERCICIO

R$ 17.666,68

(C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCE IRAS DOS
REPASSES POBLICOS
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO
AJUSTE (3)
(E) TOTAL DE RECURSOS POBLICOS (A + B+ C + D)

R$ 4,91
_

R$ 0,00
R$ 18.321,18

(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCiCIO (E +
F)

R$ 0,00
R$ 18.321,18

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado urn anexo para cada fonte de recurso.
(2)Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3)Receitas corn estacionamento, alugueis, entre outras.

0(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da Pro Meninas Entidade de Amparo vem indicar, na forma abaixo
detalhada, as despesas incorridas e pagas
no exercicio/2018 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERdC10
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

R$ 16.874,56

R$ 16.874,56

-

-

TOTAL

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas
financeiras e
bancarias
Outras despesas

-

-

-

Obras

_

..

_

_

-

-

-

Bens e materiais
permanentes

-

-

-

-

R$ 4.042,89

R$ 4.042,89

-

-

-

-

Utilidades pblicas
(7)
Combustivel

-

-

-

Locaciies diversas

_

-

_

-

-

R$ 2.211,10

R$ 2.211,10

-

-

_

-

-

_

-

-

R$ 1.942,43

R$ 1.942,43

-

-

-

R$ 8.678,14

R$ 8.678,14

-

-

-

..

-

-

-

-

-

Material medico e
hospitalar (*)
Generos
alimenticios
Outros materiais
de consumo
Servi os medicos
(*)
Outros servigp s de
terceiros
Loca0o de
imPveis

-

-

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO E
PAGAS NESTE
EXERCICIO (R$)
(I)

DESPESAS
CONTABILIZADAS EM
EXERCICIOS
ANTERIORES E PAGAS
NESTE EXERCICIO (R$)
(H)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO (R$)

CATEGORIA OU
FINALIDADE DA
DESPESA (8)

Recursos
humanos (5)
Recursos
humanos (6)
Medicamentos

-

TOTAL DE
DESPESAS PAGAS
NESTE EXERCICIO
(R$)
(J= H + I)

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCICIO A
PAGAR EM
EXERCICIOS
SEGUINTES (R$)
_

-

(4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Preprios, devendo ser elaborado
um anexo para cada fonte de recurso.
(5)Salarios, encargos e beneficios.
(6)Aut6nomos e pessoa juridica.
(7)Energia eletrica, agua e esgoto, gas,
telefone
e
internet.
(8) No rol exemplificativo incluir tambem as aquisi66es e os compromissos assumidos
que n6o sa- ci classificados contabilmente como DESPESAS, como, por
exemplo, aquisi66o de bens permanentes.
(9)Quando a diferen6a entre a Coluna DESPESA
S
CONTABI
LIZADAS
NESTE
EXERCIC
IO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO E
PAGAS NESTE EXERCiCIO for
decorrent
e
de
desconto
s
obtidos
ou
pagamen
to
de
multa por atraso, o resultado n6o deve aparecer na coluna DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCiC
IO
A
PAGAR
EM
EXERClC
IOS
SEGUINT
ES,
uma
vez que tais descontos ou multas s6o contabilizados em contas de receitas ou
despesas. Assim sendo devera se indicado como nota de rodape os valores e as respectiva
s contas de receitas e despesas.

(") Apenas para entidades da area da Saade.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCiCIO

R$ 16.874,56

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)

R$ 18.321,18

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCiCIO

(K) RECURSO PUBLIC° NAO APLICADO [E - (J - F)]
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGA0 PUBLIC°
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAcA0 NO EXERCiCIO SEGUINTE (K L)

R$ 1.446,62
R$ 0,00
R$ 1.446,62

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que a
despesa relacionada comprova a exata aplicagao dos recursos recebidos para os fins
indicados, conforme
programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Publico Parceiro.

Jai], 31 de agosto de 2018

Pro Me Inas Entidade de Ampa o
Sylvia Maria Marolla Guedi
Presidente

Pro Me as Entidade de Amparo
Maria se
Lourdes
Marques Freire
1a Tesoureira

