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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 167/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.
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Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita

in loco na sede da entidade no dia 26/10/21, às 9h25min, sendo recepcionadas pela
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srta. Joana (secretária). A mesma encaminhou via e-mail (no dia xxx) o relatório

circunstanciado de atendimentos, bem como, listagem das embarcações puxadas

na carrera referente ao mês 09/2021.

Quanto ao empréstimo do salão de festas, a direção da entidade voltou a

disponibilizar o salão para a comunidade a partir de outubro/2021, sendo editado

novo termo de responsabilidade para uso (foto anexa).

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios

disponibilizados, foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: nem todos os

nomes na listagem contém assinatura):
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ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 75 67 66 84 602

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 41 31 37 32 318

TOTAL 66 103 114 86 118 116 98 103 116 920

ATIVIDADE QTDE MÊS
09/2021

Agendamento de carrera 05

Cadastros Gov.Br 03

Cadastro sistema Óleo diesel 06

Emissão anuidade 01

Manutenção/requerimento inicial da carteira profissional 03

Preenchimento GPS 64

Renovação TIE / licença embarcação 04

TOTAL DE ATENDIMENTOS 86

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 09/2021:

Informou que no dia 21/09 participaram de reunião junto a FEPESC para

tratar sobre o novo acordo de Cooperação Técnica com o INSS, cujo objetivo é
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facilitar o acesso das entidades de classe a terem acesso aos benefícios da

previdência social.

Iniciaram em 01/10 o Cadastramento de Pescadores no Novo Sistema de

Recadastramento de Pescadores Profissionais, sendo relatado dificuldade no

processo que envolve vários passos para conclusão. Para fazer novo cadastro é

necessário possuir conta no Gov.br, fato este que dificulta devido aos quesitos que

devem ser preenchidos (validação de dados e foto recente, anexar documentos,

etc). A entidade vem realizando agendamento conforme a disponibilidade e

funcionalidade do referido sistema. Após a conclusão do recadastramento, é

realizada a impressão da nova carteira/licença de pescador e entregue em mãos

aos mesmos; contudo este novo sistema permite o acesso digital ao referido

documento por possuir QR Code e conforme informado pelo Presidente da Entidade

durante a visita, o Sr. Levi Vicente, já foram realizados mais de 60 cadastros.

Quanto à eleição, o edital foi publicado dia 14 de outubro e segue até o dia

04/11 para inscrição de chapa. A eleição ocorrerá em 12/12/2021.Até o presente

momento apenas 1 chapa está inscrita (da atual diretoria).

Foram confeccionados cavaletes para utilização nas Carrera, com recursos

da parceria. Os materiais já haviam sido adquiridos com recursos da parceria há
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algum tempo e com recursos próprios pagaram a mão de obra. Ainda, foi adquirido

nova CPU com recursos próprios e novo monitor com recursos da parceria. A troca

dos equipamentos de informática foi realizada para o funcionamento do novo

sistema de recadastramento.

Ainda, o presidente enfatizou a importância da classe profissional, bem como

da entidade, e também a importância da união ter voltado a emitir a carteira/licença

de pescador que já estava há 4 anos sem emitir. Discutimos sobre a importância de

realizar no futuro um projeto junto às escolas e núcleos sobre a prática da pesca

artesanal (embarcação, confecção de rede, tipos de pescados, etc), como forma de

manter a cultura ainda viva nas gerações futuras. O presidente acha muito

interessante essa ideia, contudo ele entende que antes de incentivarmos a prática

da pesca artesanal, o Estado de SC deve primeiro regularizar seus sistemas, pois

estão enfrentando problemas na emissão de licença para embarcação.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita e via e-mail, entendemos que a mesma apresenta os elementos necessários

para a execução da parceria, está realizando os atendimentos presenciais e a

distância, através do aplicativo whatsapp, conforme demanda.

Balneário Camboriú, 29 de outubro de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288
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