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Oficio: 085/2018 

Ao limo. Sr. Cristian Fernandes— Secretário de Desenvolvimento Social 

Referente: Alteracöes- Projeto Chancela RaIzen e 

- Adendo Projeto Chancela Raizen 

Prezado; 

Vimos por melo deste encaminharas alteracoes referentes ao Projeto "Lugar de 

Brincar, Aprender e se Desenvolver" aprovado em chancela CMDCA/2017. 

A alteraçäo foi feita na nomenclatura "Pequenos Reparos" que passa a ser 

lnfraestrutura da sala de capacitaçäo/reuniao/cursos", tanto no projeto original quanto no 

adendo de chancela (oficlo 030/2018). 

Para malores informaçoes nos encontramos a disposicao. 

Sem mais, 

/ ç 	es Fornaziero  es 
 

Associaçao Santa Rita 
RECEBI EM: 
2Z/-614 L[ 

Secretarla de 
Desenvolvlmento Social 
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1. 	Justificativa: 

A Associacao Santa Rita de Cássia foi fundada em 18 de maio de 1960 no 

Municiplo de Capivari, através das Sra. AntOnia Correia e Sra. Faustina Franchi 

Annicchino em parceria corn a Igreja CatOlica, Matriz de São João Batista. 

lniciou os trabaihos atendendo 50 famIlias carentes num total de 317 pessoas da 

comunidade. Em janeiro de 1962, inaugurou sua nova sede na Rua Saldanha Marinho, e 

em abril do mesmo ano, fol inaugurada a sua sede definitiva em uma chácara denorninada 

chácara São José. 

Corn o passar dos anos, houve a necessidade de se adequar as Leis e Diretrizes. 

Atualmente a Entidade atende em Regime de Acoihimento Institucional e tern por 

finalidade amparar e acoiher criancas e adolescentes de ambos os sexos, garantindo a 

convivência entre irmãos, conforme previsto na Lei 12.010/09, que dispOe sobre o 

aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito a convivência familiar a 

todas as crianças e adolescentes, na forma prevista pela Lei n o  8.069/90 (Estatuto da 

Crianca e do Adolescente). 

0 Serviço de Acoihimento Institucional nesta Entidade e prestado em caráter 

provisorio e excepcional para criancas e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de 

ambos os sexos, inclusive para os corn qualquer tipo de deficiência, que se encontram sob 

medida de protecao conforme o Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente e/ou em 

risco pessoal e social, cuja famIlia ou responsaveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua funcao de cuidado e protecäo. 

0 acolhimento deve ser feito de forma que favoreça 0 convívio familiar e 

comunitário, ate que seja possIvel o retorno a famIlia de origem (nuclear ou extensa) ou 

colocacao em familia substituta. 0 servico é organizado em consonáncia corn Os 

princIpios, diretrizes e orientacoes do Estatuto da Criança e do Adolescente e das 

"OrientaçOes Técnicas: Servicos de Acoihimento para Crianças e Adolescentes". As 
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crianças/adolescentes so acoihidos por determinaçao judicial e encaminhados pelo 

Conseiho Tutelar. 

Hoje a Associaço Santa Rita de Cássia, esta sendo dirigida por uma diretoria 

escoihida pela sociedade e que se renova a cada biênio conforme determinaçao do seu 

proprio estatuto. A Entidade possui capacidade para 20 acolhidos, sendo que atualmente 

ultrapassa a sua capacidade maxima. 

Em surna a Entidade Santa Rita de Cássia desde sua fundacao em 1960, tern como 

finalidade minimizar o alto Indice de crianças e adolescentes que vivem em situaçao de 

protecao, excepcionalidade, provisoriedade e transitoriedade. 

A diretriz do trabalho consiste em proporcionar urn lar, mesmo que provisorio, corn 

caracteristicas de proteçäo e moradia, a garantia de dfreitos, a convivéncia familiar e 

comunitária, visando preferencialmente o fortalecimento dos vinculos na famlila biolôgica 

ou extensa, garantindo sua privacidade, o respeito aos costumes. 

Busca-se também a participaçäo do Poder Püblico representado através das 

Secretarias de Governos e do CMDCA nas questOes que envoivam o acoihimento de 

crianças e adolescentes, corn a oferta de polItica publica que possam contribuir na 

qualidade do atendimento e investimento na familia para o breve retorno das criancas e 

adolescentes ao selo familiar, contando corn espaco especIfico para acoihirnento imediato 

e emergencial, corn profissionais preparados para receber a criança/adolescente, em 

qualquer horário do dia ou da noite. 

2. Páblico Alvo: 

Crianças e Adolescentes, de 0a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, inclusive 

os corn qualquer tipo de deficiência que estejam no Servico de Acoihimento Institucional, 

sob medida de protecao conforme o Art. 98 do Estatuto da Crianca e do Adolescente e/ou 

em risco pessoal e social, cuja farnilia ou responsaveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuid ado e proteçâo. 
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3. Localizacão e Abrangéncia: 

A Entidade está localizada dentro do perImetro urbano no Municipio de Capivari, a 
Alameda Faustina Franchi Anicchino, n°770 no Bairro Chácara Säo José, sendo que 

atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, onde seus famillares e 

responsáveis 	sejarn 	residentes 	nos 	municIpios 	de 	Capivari, 	Rafard 	e 	Mombuca, 

abrangendo toda a area urbana e rural dos respectivos municipios. 

4. Objetivo Geral: 

Melhorias no Servico de Acoihimento para criancas e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 

meses, em conformidade corn a Tipiflcaco Nacional de Servicos Socloassistenclais e corn 

a Resoluçâo 109, de alta cornplexidade. 

5. Objetivos Especificos: 

0 projeto visa a meihoria do serviço prestado pela Entidade; a capacitacäo da Equipe 

Técnica e das Cuidadoras; a melhoria para a capitaçao de recursos próprios pela 

Entidade; 	melhoria 	no trabalho 	de fortalecimento de VInculo 	Familiar já 	realizado; 

preparacao e autonornia dos acolhidos e; auxilio na Manutencäo do Prédio, tudo visando 

aprimorar a organizac&o do servico prestado pela Entidade que deve atuar deve atuar no 

desenvolvimento da crianca e do adolescente e promover autonomia de acordo corn o 

grau de desenvolvimento. 

6. Cronograma de Atividades: 

Assistente I 	. 	 Acompanhamerito psicossocial das criancas/ ou adolascantes 
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Social e suas respectivas famIlias, visando reintegraçäo familiar; 

• 	Captaçào de recursos através de projetos; 

• 	Elaboracão 	do 	projeto 	polItico-pedagágico 	do 	serviço, 
juntamente 	corn 	a 	Equipe 	técnica 	e 	demais 	agentes 
envolvidos. 

• 	Atuaçâo em rede nos Serviços de garantias de direitos, 
encaminharnento e reuniöes para estudos de casos; 

• 	Relatórios de acompanhamento demonstrando a situaçào de 
cada crianca ao judiciário e Ministério Püblico; 

• 	Encaminhamento para escolas, cursos profissionalizantes e 
atendimentos medicos; 

• 	Providenciar documentaçào; 

• 	Orientaçào a equipe de cuidadores, referente a rotina diana 
das cnianças/adolescentes. 

• 	Capacitacao da Equipe de Cuidadores; 

• 	Cursos, Palestras e Capacitacôes da Equipe Técnica 
Cursos, Palestras e 

CapacitaçOes • 	Palestras 	e 	Capacitaçoes 	Familiares, 	Cuidadores 	e 

Equipe Técnica (podendo ser aberto a comunidade). 

Viagens • 	Viagem de férias escolar. 

lnfraestrutura da sala • 	Ventiladores; 

de capacitaçao/ • 	Filtro de água; 
reuniào/cursos 

• 	Gaixa de som; 

• 	Notebook; 
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. Mesa. 

Equipamento didático 1 	• Datashow 

7. Metodologia: 

As crianças e adolescentes são encaminhadas a tnstituição peo Conseiho Tutelar 

ou Poder Judiciãrio coma medida protetiva, depois de detectada alguma violaçâo ou 

ameaca dos seus direitos. 

São recepcionadas preferencialmente pela equipe técnica ou cuidadores que estão 

preparados para compreender as sintomas emocionais coma inseguranca, choro, 

agressividade entre outras que ocorrem no momenta da chegada. Sabe-se que as 

crianças e adolescentes que adentram em instituiçOes de acoihimento sofrem vârias 

rupturas de vmnculos, que se não forem trabaihadas e fortaecidas de forma adequada 

sofrerão traumas irreversIveis. 

Por isso, esta equipe técnica entende que um ambiente continente as 

necessidades das criancas e adolescentes que sofreram tantas rupturas, pode atuar como 

fadilitador para o desenvolvimento saudável dos acoihidos. Winnicott, psicanallsta ingles 

defende que: 

"0 motor da vida humana consiste em ser e continuar a ser, sustentado por 
urn ambiente que possa satisfazer as necessidades advindas do processo 
de amadurecimento". (REIS, 2010, p.20) 

Pensando por essa perspectiva teárica, a instituicäo deverá proporcionar um 

ambiente que consiga tratar a crianca ou adolescente que sofreu tantas rupturas durante 0 

processo de separacão dos pals biológicos e ser capaz de fornecer urn ambiente 

facilitador e confiável que proporcione cuidados para os acothidos so desenvolverem de 

forma saudável, corn ênfase na construco do vIncuos farniliares e comunitários mais 

consistentes. 

Se o ambiente familiar já foi palco de frustracOes e traumas na crianca, o ambiente 
precise, necessariamente, possuir algumas caracterIsticas em particular. Winnicott 
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afirma que as crianças precisam de "estabilidade ambiental, cuidados individuals e 
continuidade desses cuidados". (SILVA apudWINNICOTT, 1947) 

Assirn, seguindo as etapas do projeto elaborado, o âmbito institucional encontrará 

artificios mais consistentes para urn ambiente suficientemente born', suprindo as 

dernandas das criancas e adolescentes. 

Urn profissional de Assisténcia Social é de extrema importância em fnstituicOes de 

Acolhimento, uma vez que através dos conhecimentos das normativas que envolvern as 

crianças e adolescentes, tais como: Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Sistema Cinico da Assistência Social (SUAS), 

consegue nortear o trabalho da entidade. Auxikam na captacäo de recursos através de 

projetos; encarninham as crianças e adolescentes para atividades culturais; estirnulam a 

participacao das familias na !nstituicao, visando a reintegracäo familiar. Esse profissional 

está apto também em realizar entrevistas corn familiares e acolhidos; realizam 

encaminhamento para escolas, cursos profissionalizantes, atendimento medicos em todas 

as especialidades e providencia docurnentaçOes quando necessário. Todas as atividades 

pertinentes a esse profissional contribuern para urn major desenvolvimento dos 

institucionalizados, contribuindo para o desenvolvirnento saudável. 

Observa-se a necessidade de capacitar a equipe técnica e cuidadores da lnstituiçao, 

assim pelos cursos e palestras que seräo ofertados, ocorrerá uma melhoria nos serviços 

prestados, fato que será de extrema irnportância para o desenvolvimento de urn ambiente 

satisfatOrio. 

A equipe capacitada estará melhor preparada para ljdar corn os conflitos inerentes 

ao servico institucional, meihorando a autoestima e reconhecimento dos mesmos, fato que 

ira refletir na prática profissional, sendo que os maiores beneficiados seräo as criancas e 

adolescentes acolhidos. 

Investir na capacitacäo e acompanhamento dos educadores/cuidadores, assim 
como de toda a equipe técnica que atua nos servicos de acoihimento - incluindo 
coordenador, equipe técnica e equipe de apoio - e indispensável para se alcançar a 
qualidade no atendimento, visto se tratar de uma tarefa complexa, que exige no 
apenas "espirito de solidariedade", "afeto" e "boa vontade", mas urna equipe corn 
conhecimento técnico adequado. (ORIENTAcOES TECNICAS: SERVIQOS DE 

1  Entende-se por "ambiente suficientemente born" todos Os funcionários e estrutura fisica da Instituico. 
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Pensando na irnportância das capacitacoes para Os cuidadores, foram escoihidos 

dois temas para ser trabaihado, urn curso no més de marco corn duracäo de 42 horas, 

corn o tema "Aperfeiçoamento no Monitoramento Infantil" e uma palestra no mês de 

novembro corn o tema "Como abordar a Sexualidade corn Criancas e Adolescentes" corn 

duracao de 3 horas. 

Outro ponto que merece destaque no ambiente institucional, é a garantia que as 

crianças e adolescentes possarn preservar e fortalecer os vmnculos familiares (Se assirn for 

o seu desejo ou näo houver risco de viotência). Segundo as Orientaçoes Técnicas para 

Serviços de Acoihimento para Criancas e Adolescentes, 2009, p.25: 

Todos os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer Os vIncutos 
familiares e comunitários das criancas e dos adolescentes aterididos em serviços 
de acoihimento. Esses vinculos so fundamentals, nessa etapa do 
desenvolvimento humano, para oferecer-Ihes condiçOes para urn desenvolvimento 
saudável, que favoreca a formaçäo de sua identidade e sua constituiçao como 
sujeito e cidadào. 

Atualmente as crianças e adolescentes recebern visitas semanais dos familiares, 

este projeto faz parte do Fortalecirnento de Vinculos e tern por objetivo proporcionar 0 

contato das crianças corn os farniliares, buscando o fortalecirnento dos vinculos afetivos. 

Porérn, entende-se que as visitas näo podem ser o ünico instrumental para fortalecer a 

rede familiar que se encontra muitas vezes fragilizada e debilitada. Os farniliares 

necessitam de outras formas de acompanharnento que possibilitern a construçao de 

sujeitos autônornos, corn condiçoes de assumir novamente a guarda dos filhos. 

A proposta implica na oferta de palestras aos farniliares e adolescentes 

institucionalizados, acompanhados por urna técnica do serviço, corn certificado de 

participaçao. As atividades acontecerão mensairnente na Instituicao, corn duracäo de 

aproxirnadamente duas horas, onde convidarernos profissionais de diversas areas para 

traballiar temas diversos, tais como: higiene; preparatórios para o mercado de trabalbo; 

oficinas para o desenvolvirnento das relaçOes farniliares, dentre outras. Nestes encontros 

sero disponibilizados materials, lanches, para que se tome urn ambiente agradável, 

despertando e apresentando aos participantes oportunidades que muitas vezes não Ihes 
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são acessiveis, oferecendo oportunidades de mudança. 

Observa-se que urn dos eixos centrals do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) é 

o desenvolvimento pessoal e social, envolvendo politicas de educacao que visam direitos 

fundamentals, tais como: educacao, cultura, esporte, lazer e profissionalizaçao. Assim o 

projeto apresenta a programaçao de duas viagens que serão realizadas corn os acolhidos 

ao longo do ano, a locais como: clubes, parques, museus e teatros. Possibilitando 0 

acesso das crianças e adolescentes a locals que contemplem Os pontos centrals 

apontados pelo ECA. 

Pensando nas instalacoes fIsicas que as criancas e adolescentes estão 

inseridas, nota-se a necessidade de manutencão do prédio institucional. 0 prédlo é antigo 

e atualmente muitas coisas precisam de manutencao rotineira para que os acolhidos 

estejam bern acomodados. Alguns reparos que necessitam ser realizados ao longo dos 

meses são: trocas de vidros, chuveiros e torneiras; pequenos reparos em paredes, pisos e 

teto; instalação e manutenção de eletrônicos; pequenos servicos em encanamento, 

teihados, calhas, dentre outros que são pertinentes e necessãrios para que possamos 

oferecer urn ambiente confortável aos acolhidos. 

Acredita-se que se os pontos do projeto forem trabalhados de forma efetiva, 

conseguiremos proporcionar urn ambiente mais saudável para que os acoihidos da 

lnstituiçao consigarn se desenvolver de forma plena, ou seja, teremos novas 

oportunidades de construir sujeitos autOnomos sem grandes prejuIzos em seu 

desenvolvimento, uma vez que já sofrerarn tantas rupturas, que se não forern tratadas por 

urn ambiente2  born, poderao ter danos irreversiveis. 

8. Recursos: 

a.) Recursos Humanos: 

2 
Profissionais bern preparados para lidar Corn a dernanda especuilca e estrutura fIsica. 



ASSOCIAcA0 SANTA RITA DE CASSIA 
Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770— Chácara So José - Capivari - So Paulo. 

Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875 

Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 - Fundada em 18.05.1960 
,-L. IH-;I;A,1. D,S,t;..., 	 .1, I ..; 	 ,,o tZAQ ,4 ~ 	 ():I lotzl 

b.) Recursos Mensais: 

Cursos, Palestras lnfraestrutura Equipamento Assistente Social Viagens 
e CapacitacOes da sala de Didático 

capacitacao/ 

reunião/cursos 

R$2.000,00 — R$150,00 R$175,00 R$2.00000 

Valor total do Mës 
	

R$ 4.325,00 

Assistente Social I Viagens 

R$2.000,00 	I 	— 

ursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

e Capacitaçôes 	da sala de 	Didático 

capacitacäol 
reunião/cursos 

R$150 1 00 	 R$175,00 	 — 

Valor total do Mês 
	

R$ 2.325,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

e Capacitaçöes 	da sala de 	Didático 
capacitacãol 

reuniäo/cursos 

R$2.000,00 	 - 	 R$ 14.560,00 	R$175,00 	 - 
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Valor total do Mês 
	

R$16.735,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 
e Capacitacôes 	da sala de 	Didático 

capacitacaol 
reuniäo/cursos 

	

R$2.000,00 	 - 	 R$150,00 	 R$175,00 	 - 

	

Valor total do 
	

R$ 2.325, 00 

Assistente Social 	Viagens 	Cu rsos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

e Capacitacôes 	da sala de 	Didático 

capacitacao/ 

reuniäo/cursos 

	

R$2.000,00 	 - 	 R$150,00 	 R$175,00 	 - 

Valor total do Més 
	

R$ 3.825,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

e Capacitaçöes 	da sala de 	Didático 

capacitaçao! 
reunião/cursos 
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Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 - Fundada em 18.05.1960 

Declarada de Utilidade Póblica Municipal através da Lei Municipal n5 569, de 25.03.1961. 

de Utilidade POblica Federal através da Portaria nt 3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de Justica. 

R$2.000,00 	 - 	 R$150,00 	R$175,00 	 - 

R$ 2.325,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 
e Capacitacoes 	da sala de 	Didãtico 

capacitacaol 
reuniào!cursos 

R$2.000,00 	 - 	 R$150,00 	R$175,00 	 - 

Valor total do Mês 	 R$ 2.325,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

e Capacitacoes 	da sala de 	Didático 
capacitacaol 

reunião!cursos 

R$2.000,00 	 - 	 R$150,00 	R$175,00 	 - 

Valor total do Mês 	 R$ 2.325,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

	

e Capacitacöes 	da sala de 	Didãtico 
capacitacão/ 

reuniäoicursos 

R$2.00000 	 R$150,00 	R$175,00 	 - 

total do Mês 
	

R$ 2.325,00 

Assistente Social 	Viagens 	Cursos, Palestras 	lnfraestrutura 	Equipamento 

	

e Capacitacôes 	da sala de 	Didãtico 
capacitacão/ 

reuniäo/cursos 



Assoc!AcAo SANTA RITA DE CASSIA 
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Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875 

Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 - Fundada em 18.05.1960 

Declarada de ljtilidade PCiblica Municipal através da Lei Municipal n 2  569, de 25.03.1961. 

de (Jtilidade POblica Federal através da Portaria n 9  3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de Justica. 

R$2.000,00 	R$ 1.500,00 	R$150,00 	 R$190,00 	 - 

Valor total do MOs 	 R$ 3.840,00 

*R$ 5.000,00 (10% do valor total) do projeto aprovado (R$ 50.000,00) é destinado ao 
FMDCA. 

9. Resultados e Metas: 

0 resultado obtido visa o aprimorarnento do serviço prestado, contribuindo para urn 

serviço socio assistencial de qualidade. Para atingir o resultado esperado, será baseado 

nos valores quantitativos e qualitativos, lbuscando se atingir a meta aproveitarnento total 

dos recursos utilizados. 

a.) Resultados quantitativos: 

Pelo apareiho didático que será comprado, poderemos ofertar palestras que serão 

ministradas para Os funcionários do local e atingirao também Os familiares e responsáveis, 

os voluntários e toda a equipe da Entidade, sendo assim temas poderão ser trabaihados e 

aperfeicoados, refletindo na prática profissional e nos vInculos farniliares. Poderernos 

contabilizar os funcionários e genitores que participaräo das palestras e cursos, 

mensurando assim, quantitativamente o nCimero de pessoas atingidas. 

b.) Resultados qualitativos: 

As Viagens e Passeios proporcionarão aos acolhidos mornentos inesquecIveis e 

altamente gratificantes, auxiliando nas relacOes entre eles e corn a equipe que trabaiha na 



AssoclAçAo SANTA RITA DE CASSIA 
Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770— Chácara S3o José - Capivari - S3o Paulo. 

Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875 

Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 - Fundada em 18.05.1960 

Declarada de Utilidade Ptblica Municipal através da Lei Municipal n9 569, de 25.03.1961. 

de Utilidade P(iblica Federal através da Portaria n2 3415. de 16.11.2004. da Secretaria Nacional de Justica. 

Entidade. E garantido as crianças e adolescentes do Serviço de Acoihimento a oferta de 

urn atendimento personalizado e individualizado, conforme as Orientacoes Técnicas, 

respeitando suas singularidades e interesses pessoais, sendo que no histOrico anterior ao 

acoihimento, em sua maioria, as crianças e adoescentes näo tiveram oportunidade de 

realizar passelos e viagens, muitas das vezes nem uma visita zoológicos, museus, teatros 

entre outras atividades culturais e artIsticas. 

A oferta de cursos, palestras e capacitacoes da equipe técnica, dos funcionários e 

dos genitores das crianças acoihidas, Ira melhorar o servico prestado, auxiliando no 

Os Pequenos Reparos serão de extrema necessidade para urn born funcionamento 

do espaço fIsico da Entidade, onde são constantes a necessidade de pequenos reparos 

no teto, chão e paredes; a troca de Iampadas, chuveiros, vidros torneira, fechaduras entre 

outros; a instalaçâo de equipamentos e apareihos eletrônicos, a montagem e 

desmontagem de móveis; entre outros reparos. 

10. Avaliacäo: 

Para rnonitorar e avaliar o projeto, serão realizadas reuniOes quinzenais entra a 

Equipe Técnica para a discussâo das etapas e monitoramento das atividades executadas 

e dos prazos. Sergio realizados grupos mensais corn os Cuidadores para avaliar as 

práticas profissionais, discutir casos e nortear o respectivo trabaiho. Sergio realizados 

feedbacks em reuniöes trimensais corn a diretoria da Instituiçäo, informando sobre o 

Projeto e a Prestaçao de Contas conforme for soticitado. 
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Adendo Projeto Chancela RaIzen 

(Alteracao AbriI/201 8- Nomenclatura) 

Referente ao Projeto "Lugar de Brincar, Aprender e se DesenvotverTM aprovado em chancel 

CMDCAI20I7, alterado conforme a oficio 03012018, no item "Pequenos Reparos", passa agora a ser 

identificado como "tnfraestrutura da sala de capacitacãol reuniãolcursos", sendo que a alteração 

não muda os valores ja informados. 

No projeto alterado segue da seguinte forma: 

Passa a ser da seguinte forma: 
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*10% do valor de R$2.300,00 e retido no Fundo Municipal dos Direitos da Crianca 

e do Adolescente (FMDCA). 

Para maiores informaçôes nos encontramos a disposição. 

Sem mais, 

des Fornaziero 
residente 
icâo Santa Rita 


