
 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.536/2017 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   026/2017  
Instituto   Catarinense   de   Conservação   da   Fauna   e   Flora   –   ICCO 

 
 

Relatamos que, na data de 25 de maio de 2017, às 10:40 hs, realizamos                           
diligência na Rodovia BR101 Km 137, S/N , Bairro Nova Esperança, na cidade de                           
Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a um amplo complexo, o qual                     
possui,   com   esta   municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Convênio   firmados:  

 
I. Convênio      PMBC/SEAG   nº.      011/2016      FUNDEMA   001/2016 
II. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   LEI   nº   39152016   

 
O objetivo precípuo da respectiva diligência, deuse em razão da                   

necessidade verificar  in loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no                     
âmbito do Município, ante as especificações contidas nos termos de convênio, com                       
base   nos   indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

 
Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no                       

local:  
  
● Fomos   recepcionados   no   local   pela   Diretora   do   Insitituto; 

  
● Foi possível observar que o local está passando por adequações em                     

virtude   da   construção   do   centro   de   eventos. 
 
● No momento da vistoria foi presenciada uma consulta pedindo confirmação                   

do agendamento com uma escola pública da cidade, comprovando o seu                     
funcionamento   e   execução   do   objeto   do   convênio; 

   
● Tomamos conhecimento da forma com que é feito todo o processo desde a                         

solicitação para visita ao parque, as condições em que elas acontecem, a                       
destinação da gratuidade, a confirmação do agendamento, e o cadastro                   
em   sistema   informatizado   de   todas   as   visitas   que   são   feitas. 

  
● Foi informado também outro públicoalvo como por exemplo a rede de                     

saúde CAPS, idosos, entidades assistenciais, entre outros que recebem                 
ou   a   gratuidade   ou   o   desconto   para   entrada   ao   parque. 

  
● Foi observado também o controle de entrada e saída de animais abrigados                       

no parque, através de um levantamento anual enviado ao IBAMA chamado                     
de   Plantel. 

 
 
Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e                 
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verificamos que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos                         
necessários   para   a   execução   dos   planos   de   trabalho   e   termos   de   convênio. 
 

 
  

Balneário   Camboriú,   25   de   maio   de   2017. 
 
 
 
 

___________________
_      

Paula   Marília   Turatti     
Secretária 

Matrícula   29.283 

______________________
_ 

Francisco   P.   Ferreira   Junior 
Presidente 

Matrícula   34.439/2016 

______________________
_ 

Johnny   Reinbold   Reichardt 
Membro 

Matrícula   34.025 
  
  

  
 

    _______________________ 
Marcelo   Severino 

Membro 
Matrícula   nº   3.611 

_______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt,  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 
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RELATÓRIO DE  VISTORIA Nº.  045/2017  

Instituto Catarinense  de Conservação  da Fauna e  Flora –  ICCO 
 

Relatamos que, na data de 26 de julho de 2017, às 10:20 hs, realizamos diligência               

na Rodovia BR101 Km 137, S/N , Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário              

Camboriú, cujo endereço corresponde a um amplo complexo, o qual possui, com esta             

municipalidade,  os  seguintes  Termos  de  Convênio  firmados:  
 

I. Convênio   PMBC/SEAG nº.   011/2016  - FUNDEMA  001/2016 

II. Convênio   PMBC/SEAG nº.  LEI nº  3915-2016  

 

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade

verificar in loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do            

Município, ante as especificações contidas nos termos de convênio, com base nos            

indicadores  estabelecidos  e  aprovados  no  plano  de  trabalho. 

 

Durante  a  visita,  foi  possível  constatar,  por  meio  de  elementos  disponíveis  no  local:  

  

● Fomos recepcionadas no local pela Sra Bernadete Correa, assistente         

administrativa  da  entidade; 

 

● A funcionária nos apresentou notas das compras da alimentação dos animais           

como:  carnes,peixes  ,rações,  frutas, verduras;  

 

● Sr.Vilson nos levou até as instalações ,onde estão armazenadas toda a           

alimentação  dos  animais  do  instituto; 

 

● Também  verificamos  a  relação  dos  funcionários 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos          

que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a               

execução  dos  planos  de  trabalho  e  termos  de  convênio. 

 

Balneário  Camboriú,  26  de  julho  de  2017. 

___________________ 

Paula  Marília  Turatti   

Secretária 

Matrícula  29.283 

______________________ 

Francisco  P. Ferreira  Junior 

Presidente 

Matrícula  34.439/2016 

______________________ 

Johnny  Reinbold  Reichardt 

Membro 

Matrícula  34.025 

  

   _______________________ 

Marcelo  Severino 

Membro 

Matrícula  nº  3.611 

_______________________ 

Gisele  Kindermann  Schmidt,  

Membro 

Matrícula  nº  11.491 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   065/2017  
Instituto   Catarinense   de   Conservação   da   Fauna   e   Flora   –   ICCO 

 
 

Informamos que, em 08 de setembro de 2017, às 13:48 hs,os membros Soraia             
Marli Cota e Marcelo Severino realizaram diligência na Rodovia BR101 Km 137, S/N ,              
Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a            
um amplo complexo, o qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de             
Convênio   firmados:  

 
I. Convênio      PMBC/SEAG   nº.      01/2016   -   FUNDEMA   001/2016 

II. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   LEI   nº   3915-2016  
 

O objetivo fundamental da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade           
verificar  in loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do            
Município, ante as especificações contidas nos termos de convênio, com base nos            
indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

 
Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local:  
  

● Fomos recepcionados no local pelos funcionários: Gervásio, Márcia e Wilson da           
equipe   Administrativa   da   entidade; 

 
● A entidade conta com 8 funcionários dentre eles a veterinária Sharon Jansen            

responsável   pela   saúde   dos   animais   que   ali   estão: 
 

● O repasse mensal que a entidade recebe do convênio é de RS 11.000,00 (onze mil               
reais),   para   comprar      alimentação;  

 
● No mês de agosto os alunos das escolas Dona Lili e Novo Tempo, visitaram o               

parque; em setembro estão agendados o Ivo silveira, e o centro de atenção             
psicossocial   (CAPS)   pertencente   a   secretaria   de   saúde. 

 
● De acordo com Márcia está sendo elaborado um amplo relatório com fotos dos             

bichos desde a chegada, até a liberação daqueles que possível, e dos que lá              
continuam   vivendo;  

 
● Constatamos que, os moradores de Balneário pouco visitam o zoológico, o maior            

público   são   os   turistas;  
 

● Verificamos todo o abastecimento de alimentos, muitas frutas, rações, peixes e           
frango.  
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Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos          

que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a               
execução   dos   planos   de   trabalho   e   termos   de   convênio. 
 

Balneário   Camboriú,   08   de   setembro   de   2017. 
  

___________________  
Paula   Marília   Turatti  

Secretária 
Matrícula   29.283 

_____________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

_____________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

 

 

_____________________ 
Gentil   Pedro   Gai 

Membro 
Matrícula   nº    18.003 

_____________________ 
Marcelo   Severino 

Membro 
Matrícula   nº   3.611 

_____________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 

 

 

___________________  
Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 
Matrícula   18.694 

_____________________ 
Soraia   Marli   Cota 

Membro 
Matrícula   18.169 

_____________________ 
Tamara   Gasperi 

Membro 
Matrícula   32.723 

 

 

_____________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº    35.087 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   077/2017  
Instituto   Catarinense   de   Conservação   da   Fauna   e   Flora   –   ICCO 

 
 

Informamos que, em 27 de setembro de 2017, às 9h00min, os membros Gentil             
Pedro Gai e Lucimar de Fátima Pereira realizaram diligência na Rodovia BR101 Km 137,              
S/N, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço           
corresponde a um amplo complexo, o qual possui, com esta municipalidade, os seguintes             
Termos   de   Parcerias   firmados:  

 
I. Termo   de   Colaboração   PMBC/SEAG   nº.      01/2016   -   FUNDEMA   001/2016 

II. Termo   de   Colaboração   PMBC/SEAG   nº.   LEI   nº   3.915/2016  
 

O objetivo fundamental da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade           
verificar  in loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do            
Município, ante as especificações contidas no termo de parceria, com base nos            
indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

 
Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local:  
  

● Fomos recepcionados no local pelo funcionário Sr. Gervásio, responsável pelo          
Almoxarifado   e   Compras   da   Entidade. 

 
● A coordenadora técnica Márcia não se encontrava no local, segundo o Sr.            

Gervásio, a mesma está em um curso fora do Estado, devendo retornar ao final              
desta   semana. 

 
● A entidade possui 06 (seis) funcionários na função de “tratador”, que são            

responsáveis   pela   alimentação   e   limpeza   dos   animais. 
 

● O Sr. Gervásio nos mostrou os locais de armazenagem dos alimentos adquiridos            
com recursos provenientes deste Termo de Parceria. Segundo ele, as rações são            
compradas a cada 60 dias. As rações encontravam-se em local devidamente           
coberto e bem armazenados. As carnes (frango e sardinha) estavam armazenados           
em 02 freezers, e as frutas, verduras e legumes estavam armazenados numa sala,             
anexa   a   cozinha,   com   refrigeração   (câmara   fria).   Imagens   em   anexo. 

 
● Na cozinha onde são preparadas as refeições dos animais, encontramos algumas           

tigelas com os alimentos que seriam servidos aos animais no dia de hoje (imagem              
em anexo), bem como uma panela com milho cozido. Os tratadores já estavam             
realizando   a   limpeza   e   alimentação   dos   mesmos   desde   cedo. 

 
● Segundo Sr. Gervásio, todos os alimentos são comprados mediante NF, porém não            

tivemos   acesso   às   mesmas.  
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● As demais informações referente ao Plano de Trabalho (quantidade de animais           
atendidos, quantidade de alimentos comprados, NF dos fornecedores, relatório de          
atividades, agendamento da semana) não puderam ser respondidas, pois a          
Coordenadora   Técnica   estava   ausente. 

 
● Durante a visita pode-se observar que a entidade estava recebendo a visita de             

alunos   de   uma   Escola   Municipal   de   Camboriú. 
 
 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos          
que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a               
execução   dos   planos   de   trabalho   e   termos   de   parcerias. 
 

Balneário   Camboriú,   27   de   setembro   de   2017. 
  

 

___________________  
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

______________________ 
Gentil   Pedro   Gai 

Membro 
Matrícula   nº   18.003 

______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 

 
 
 

______________________ 
Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 
Matrícula   18.694 

______________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

______________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº   35.087 

 
 
 

___________________  
Marcelo   Severino 

Membro 
Matrícula   nº   3.611 

 

______________________ 
Paula   Marília   Turatti  

Secretária 
Matrícula   29.283 

______________________ 
Soraia   Marli   Cota 

Membro 
Matrícula   18.169 

 

 ______________________ 
Tamara   Gasperi 

Membro 
Matrícula   32.723 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 120/2017  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Informamos que, em 21 de novembro de 2017, às 10h30min, os membros Gentil             
Pedro Gai e Lucimar de Fátima Pereira realizaram diligência na Rodovia BR101 Km 137,              
S/N, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço           
corresponde a um amplo complexo, o qual possui, com esta municipalidade, os seguintes             
Termos de Parcerias firmados:  

 
I. Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº.  01/2016 - FUNDEMA 001/2016 

II. Termo de Colaboração PMBC/SEAG nº. LEI nº 3.915/2016  
 

O objetivo fundamental da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade           
verificar  in loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do            
Município, ante as especificações contidas no termo de parceria, com base nos            
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. 

 
Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no local:  
  

● Fomos recepcionados pela Coordenadora Sra. Márcia - Bióloga. 
 

● A entidade possui 05 (cinco) funcionários na função de “tratador”, que são            
responsáveis pela alimentação e limpeza dos animais, 1 médico veterinário, 1           
bióloga, 2 funcionários de manutenção, vigias, educadores, bilheteria, setor         
administrativo e manutenção geral, totalizando cerca de 20 funcionários.  

  
● Tivemos acesso às notas fiscais da última prestação de contas, realizada no dia             

13/11/2017, conforme tabela abaixo: 
 

NOTA FISCAL DATA PRODUTO QTDE VALOR 

39956 24/10 frango 300 kg R$ 720,00 

328666 16/10 coração suíno 700 kg R$ 2.065,00 

021978 09/11 ração pássaros 416,75 kg R$ 1.569,05 

079246 19/10 ração peixes 500 kg R$ 700,62 

079253 19/10 ração aves 1250 kg R$ 1290,60 

ração avestruz 1125 kg R$ 1577,39 

ração ovinos 1250 kg R$ 1364,34 
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ração cavalos 500 kg R$ 551,22 

ração alfamel 500 kg R$ 901,33 

ração coelhos 500 kg R$ 537,31 

ração pássaros 125 kg R$ 104,41 

    R$ 11.381,27 
 
 

● Vistoriamos os locais de armazenagem dos alimentos adquiridos com recursos          
provenientes deste Termo de Parceria. As rações encontravam-se em local          
devidamente coberto e bem armazenados. Segundo a coordenadora, as rações          
são compradas conforme necessidade. Já as frutas e verduras são compradas e            
entregues semanalmente nas terças-feiras, e alguns verdes são entregues também          
às sextas-feiras. 

 
● Na cozinha onde são preparadas as refeições dos animais, encontramos algumas           

tigelas com os alimentos que estavam sendo servidos no dia de hoje, bem como              
frutas, verduras e legumes que estavam armazenados numa sala, anexa a           
cozinha, com refrigeração (câmara fria). Os tratadores já estavam realizando a           
limpeza e alimentação dos animais desde cedo. 

 
● Os alimentos são servidos uma vez ao dia, com exceção dos macacos que             

recebem duas refeições por dia. 
 

● Atualmente o complexo abriga cerca de 1000 (hum mil) animais, sendo que no mês              
de outubro foram recebidos 21 animais encaminhados pela Guarda Ambiental do           
município. Destes, 10 voltaram para a natureza, 5 vieram a óbito e 6 permanecem              
abrigados no complexo em tratamento, possivelmente não poderão voltar a          
natureza. 

 
● Segundo a coordenadora, este projeto considera apenas os animais encaminhados          

pela Guarda Ambiental. 
 

● Durante a visita pode-se observar que a entidade estava recebendo a visita de             
alunos e de grupo de idosos, acompanhados pela Secretária da Pessoa Idosa,            
Cristina Barrichello. 

 
● No mês de outubro a entidade recebeu 1048 alunos advindos de 13            

escolas/creches municipais. Já no mês de novembro estão programadas as visitas           
de 1180 alunos de 5 escolas/creches municipais. 
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Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos          

que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a               
execução dos planos de trabalho e termos de parcerias. 
 

 
Balneário Camboriú, 21 de novembro de 2017. 

  
 

 

______________________ 
Gentil Pedro Gai 

Membro 
Matrícula nº 18.003 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 

 
 
 

 
Imagem 1: Câmara Fria - Frutas e verduras, anexa a coxinha. 
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Imagem 2: Tigelas com as refeições do dia. 
 

 
Imagem 3: Depósito das rações. 
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