




















 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Decreto nº 8.655/2017 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 052/2018 
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES 

  
Relatamos que, na data de 24 de maio de 2018, às 15hs,os membros             

Johnny Reinbold Reichardt  e Lucimar de Fátima Pereira realizaram diligência          
na Rua Peru, nº. 938, Bairro das Nações, na cidade de Balneário Camboriú,             
cujo endereço corresponde a uma casa, a qual possui, com esta           
municipalidade, os seguintes Termos de parceria firmados:  

  
1. T ermo de Colaboração PMBC/SEAG Nº 008/2018 - FMDCA Nº         

007/2018 
 

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 no termo de            
de parceria, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de            
trabalho. 

 
  Durante a visita foi possível constatar que: 
 

● Haviam 19 crianças sendo atendidas naquela tarde, sendo que no          
momento da visita as mesmas estavam no horário do lanche; 

  
● A Sra. Lias Menacho, que nos recepcionou, informou que atualmente          

atendem 23 alunos, conforme verificado na lista de presença; 
  

● A entidade possui contratado os seguintes profissionais, com recursos         
da parceria: Henrique Barros (professor de reforço escolar)        
substituído por Larissa Zimmermann Gonzales a partir de 22/05/18;         
Anna Figueira (assistente de recreação), Pedro Henrique (Professor        
de literatura, teatro e idiomas), Maria Piconi (Coordenadora Técnica),         
além de contar com 2 voluntárias: Lias Menacho (Coordenação Geral)          
e Célia Guerra (atividades diversas: etiqueta, higiene, dança); 

  
● Cronograma das aulas: 
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Matemática Matemática Português de Português 
 

● Para o mês de Junho às atividades a serem realizadas em parceria            
com a Univali são: 

 
05/06 Dia Mundial do Meio Ambiente 

08/06 Brincadeiras Recreativas 

15/06 Atividades Lúdicas e Recreativas sobre Sustentabilidade 

22/06 Brincadeiras Recreativas 

23/06 Festa Junina 

29/06 Atividades Lúdicas e Recreativas sobre Sustentabilidade 
  
  

● No mês de maio a Univali realizou a higienização dos livros e no dia              
25/05 irá proporcionar uma atividade denominada “Conhecendo       
Melhor BC”; 

 
● Foi realizado passeio cultural ao Parque Encantado de Pomerode,         

com a presença de 20 crianças, no dia 28/04/18; 
  

● A criança encaminhada pelo Fórum para inserção no projeto desistiu,          
sendo comunicado ao Fórum sobre sua desistência; 

  
● Uma das crianças atendidas, recebe atendimento de Psicólogo        

através da entidade PAIS, todas as 3ª feiras. Mais 3 crianças           
encontram-se na fila de espera para o atendimento psicológico; 

  
● A entidade já conseguiu arrecadar, através do projeto junto às          

crianças atendidas, denominado “Latinha=Moedinha”, R$ 487,85, que       
será utilizado no custeio da Festa de Natal dessas crianças; 

  
● A entidade comunicou sobre uma possível reforma do espaço, através          

de parcerias com empresas privadas da região, porém ainda não está           
definida a data. Orientamos para que comunique ao conselho e ao           
gestor de parcerias sobre a paralisação das atividades durante a          
reforma. 
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Desta forma, por meio da visita in loco, constatamos, preliminarmente,          
que a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos           
planos de trabalho e termos de convênio.  

 
 

Balneário Camboriú, 24 de maio de 2018. 
 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula nº 34.025 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 112/2018 
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES 

  
Relatamos que, na data de 30 de novembro de 2018, às 13h50min, os             

membros Johnny Reinbold Reichardt  e Lucimar de Fátima Pereira, realizaram          
diligência na Rua Peru, nº. 938, Bairro das Nações, na cidade de Balneário             
Camboriú, cujo endereço corresponde a uma casa, a qual possui, com esta            
municipalidade, os seguintes Termos de parceria firmados:  

  
1. Termo de Colaboração PMBC/SEAG Nº 008/2018 - FMDCA Nº 007/2018 

 
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 no termo de de parceria, com             
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. 

 
  Durante a visita foi possível constatar que: 
 

● Fomos recepcionados pela Sr. Lias Menacho - Coordenadora do projeto; 
 

● Haviam 10 crianças sendo atendidas naquela tarde, sendo que no          
momento da visita as mesmas estavam participando do Clube de          
Matemática, realizado todas às sextas-feiras, com o objetivo de promover          
a prática e incentivo da matemática entre as crianças , aproveitando o           
talento dos alunos que se destacam nessa ciência e assim, tornarem-se           
multiplicadores dos conhecimentos e práticas; 

 
● O lanche da tarde é servido entre 15h e 15h30, haja vista que a empresa               

contratada pela entidade realiza a entrega às 15h50min; 
 

● Atualmente a entidade possui 23 alunos matriculados, conforme lista de          
presença de novembro; 

  
● No momento da visita encontravam-se trabalhando a professora Larissa         

Gonzales e o professor Rodrigo, além de 2 adolescentes de Medidas           
Socioeducativas; 

  
● No dia 21 de novembro, 28 crianças participaram de passeio nas Grutas            

de Botuverá. Ainda, está programado para dia 08/12 um último passeio,           
para Recanto do Guarapuvu, em Itapema, cujo transporte será custeado          
com recursos da parceria e as despesas de alimentação serão custeadas           
com o dinheiro arrecadado no projeto “Latinha=Moedinha”; 

  
● Quanto a avaliação das metas, Sra. Lias não soube informar o número de             

atendimentos efetuados, sendo essas informações obtidas com a        
Coordenadora técnica Maria Ferracini Picolli, que não estava presente.         
Questionamos quanto aos dias em que a mesma trabalha na entidade, Sra            
Lias não soube informar os dias exatos, mas que naquela tarde a            



coordenadora técnica compareceria na entidade. Solicitamos para que a         
entidade já comece a realizar o levantamento das informações necessárias          
à prestação de contas final, a fim de adiantar o processo; 

  
● A entidade informou que as atividades com as crianças encerram dia           

14/12, e a parte administrativa em 21/12. Retornam as atividades em           
janeiro/2019. 

  
Desta forma, por meio da visita in loco, constatamos, preliminarmente, que a            

entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos de           
trabalho e termos de convênio, com as seguintes considerações: 

 
● Cronograma de trabalho dos coordenadores da entidade; 

 
● Revisão e Adequação das metas para próximas parcerias, colocando         

metas mais objetivas e que tenham afinidade com o objetivo do           
projeto. 

 
 

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2018. 
 

 
______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula nº 34.025 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 

 



 

 


