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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 
 

Prestação de Contas 
 

Identificação da OSC: Associação dos 
Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba 

CNPJ: 04.386.224/0001-34 

Endereço: Rua Benedito S. Moraes n° 30 sala 41 Telefone: (12) 3621-6195 

Processo nº 32.328/21 Período de Vigência: Agosto à Dezembro de 2021 

Projeto: Custeio das atividades da organização 
com Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos. 

 

Natureza do Recurso: Emensa Parlamentar 
Mês Referência: Agosto 

Número de atendidos:  -  Público Alvo: Deficientes Visuais de Todas as 
faixas etárias. 

Objeto da Parceria 
Custeio das atividades da Entidade com assessoramento, defesa e garantia de direitos. 

Objetivos Geral e Específico 
Objetivo Geral: Através de contratação de Recursos Humanos, serviços de terceiros e aquisição de material 
de consumo, oferecer o assessoramento e defesa e garantia de direitos para os deficientes visuais do 
município de Taubaté. 
Objetivo Específico: Contratação de Recursos Humanos e de Terceiros; Aquisição de material de consumo; 
Desenvolvimento de atividades de assessoramento , defesa e garantia de direitos. 
Metas pactuadas 
Contratação do Recursos Humanos e Serviços de Terceiros para melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela Organização Social. 
Material de Consumo para melhoria da qualidade dos serviços prestados, 
Descrição das atividades desenvolvidas 
Mapeamento dos Serviços dos territórios para divulgação do trabalho realizado, contato com conselhos 
municipais de assistencia social e da pessoa com deficiencia solicitando nome, telefone e endereço das 
entidades inscritas. Pesquisa dos equipamentos públicos e privados para contatar e apresentar a 
Organização e o trabalho desenvolvido, oferecendo informativos para fortalecimento do trabalho em rede 
para esse público. 
Compra de material de consumo para o mês de referência para manutenção das atividades da entidade e 
elaboração e impressão de informativos para divulgação, com a meta de melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela organização e com objetivo de oferecer assessoramente e defesa e garantia de direitos para 
deficientes visuais no Municipio de Taubaté. 

Indicadores 
Registro fotográficos dos itens e atividades realizadas no primeiro mês. 

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários 
Melhoria da qualidade dos serviços prestados através do mapeamento, levantamento e pesquisa dos 
equipamentos publicos e privados para alcançar novos usuários para divulgação do trabalho realizado e 
analise de demanda para novos trabalhos. 

Análise Técnica 
Neste primeiro momento, encontramos a dificuldade de levantamento das entidades através do conselho 
municipal da pessoa com deficiência, sendo que por contato telefônico o atendente nos relatou não ter acesso 
à tal informação e via e-mail não obtivemos retorno. Somente o Conselho Municipal de Assistencia Social 
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nos atendeu via telefone e retornou as solicitações por e-mail. 

Informações Complementares 
 Visto que tal relátorio contempla todas as infomações necessárias, complementamos apenas com a 
informação de que esta Organização teve como participante e coordenadora do eixo sobre controle social  na 
Conferência Municipal de Taubaté nossa técnica, assistente social Suliara, que desfrutou da oportunidade 
para fortalecer, defender e garantir os direitos dos cidadãos. 
Ressaltamos ainda que nosso associado Alessandro Silva, atleta – ADV VALE / Esporte para todos, 
conquistou a medalha de prata no arremesso de peso nas Paralimpíadas de Tóquio, fortalecendo o nosso 
compromisso com o esporte e trazendo prestígio ao nosso trabalho para o Município e para o País. 

 
 

 
 

ENTIDADE SOCIAL      RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 
 
 

Luiz Antonio Pedrosa          Suliara de F. J. Augusto   
Assistente Social  

CRESS 49.247 
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Identificação da OSC: Associação dos Deficientes 
Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba 

CNPJ: 04.386.224/0001-34 

Processo nº 32.328/21 
 

Projeto: Custeio das atividades da organização 
com Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos. 

Natureza do Recurso : Emenda Parlamentar 

Número de atendidos : - 
Mês Referência: Agosto 

(Abaixo de cada fotografia inserir o local, data e descrição da atividade 

 
 

COMPRA DO MATERIAL DE CONSUMO   - CONFERENCIA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
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