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 RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 089/2022 
 ONG VIDAS RECICLADAS - CASA DAS ANAS  

 Relatamos  que,  na  data  de  08  de  setembro  de  2022  às  11  horas,  os  membros  Paula 
 Marília  Turatti  e  Tamara  Gasperi  realizaram  a  visita  à  entidade  em  Balneário  Camboriú,  cujo 
 endereço  corresponde  a  uma  casa,  a  qual  possui,  com  esta  municipalidade,  o  seguinte  Termo  de 
 Colaboração firmado: 

 PMBC TC nº: 018/2018 1º T. A. - Termo de Colaboração FMAS nº 005/2018; 

 Foram recepcionados pela colaboradora Kelly, a qual nos informou: 

 No  primeiro  dia  do  mês  de  agosto  estavam  acolhidas  14  (catorze)  pessoas,  sendo  6  (seis) 
 mulheres e 8 (oito) crianças/adolescentes. 

 No  dia  01  de  agosto  ocorreu  o  acolhimento  de  uma  mulher.  Desligando-se  no  dia  27  de 
 agosto. 

 No  dia  26  de  agosto  ocorreu  o  acolhimento  de  uma  mulher.  Desligando-se  no  dia  27  de 
 agosto. 

 No  dia  29  de  agosto  ocorreu  o  acolhimento  de  uma  mulher  e  neste  mesmo  dia  de  mais 
 uma mulher  juntamente com seus dois filhos. 

 No  decorrer  do  mês  de  agosto  foram  ocupadas  20  (vinte)  vagas,  sendo  10  (dez)  mulheres 
 e 10 (dez) crianças/adolescentes. 

 E  permaneceram  acolhidas  até  o  final  do  mês  de  agosto  18  (dezoito)  pessoas,  sendo  8 
 (oito) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes 

 Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município. 
 Ainda,  a  entidade  realizou  festa  de  5  (cinco)  anos  no  dia  29/08  e  presentou  as  mulheres 

 com camisetas conforme foto anexa. 

 Desta  forma,  verificamos  mediante  relatório  enviado  por  e-mail  que  a  entidade  está 

 executando os trabalhos conforme o plano de trabalho e termos de convênio. 

 Balneário Camboriú, 16 de setembro de 2022. 

 __________________________ 

 Paula Marília Turatti 
 Membro 

 Matrícula n  º  29.28 

 ________________________ 

 Tamara Gasperi 
 Membro 

 Matrícula n  º  32.723 
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