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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: Setembro 

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 
Produção escrita de informativos sobre as atividades da ADV VALE e o trabalho de assessoramento, defesa 
e garantia de direitos. Agendamento de reunião com o Instituto São Rafael que acolhe a pessoa com 
deficiência visual em Taubaté e o CREAS 1 – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 
para entrega de informativos, esclarecimento do trabalho desenvolvido, articulação em rede de novas 
estratégias para inclusão.  
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 e para os equipamento públicos e privados da rede 
socioassistencial. 

Indicadores 
Registro fotográficos das reuniões e dos itens para as atividades realizadas no segundo mês. 

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários 
Melhoria da qualidade dos serviços prestados através da entrega de informativos e reuniões com os 
equipamento público e privados para ampliar o conhecimento a respeito da OSC e do serviço de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos para alcançar novos usuários e ampliar a articulação da rede 
socioassistencial como estratégias para novas demandas de trabalho. 

Análise Técnica 
Neste segundo momento, não encontramos obstáculos para os procedimentos e etapas relatadas no plano 
de trabalho, porém observamos que o tempo estipulado para a técnica assistente social e para a digitadora 
se mostra ineficiente diante das propostas e do desenvolvimento das parcerias de forma satisfatória. 
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Informações Complementares 
Visto que tal relátorio contempla todas as infomações necessárias, complementamos afirmando que da 
reunião realizada no Istituto São Rafael surgiu a idéia de: 
 

 Realizar uma sala de recurso para aula em brile, onde será verificada a hipotese de uma professora 
no local, e o material seria oferecido pela ADV VALE, aguardaremos o contato do Instituto com as 
informações; 

 Buscar e estreitar relações com outras OSCs que trabalhem com deficiente visual. 
 Oferecer sala de informática com sistema de voz para capacitação dos usuários, também aguardando 

contato do Intituto. 
 Encaminhamento direto da ADV VALE , após avaliação social, para acolhimento no Instituto São Rafael 

se necessário. 
 Previsão de parceria com o projeto cão guia, sendo financiado com recurso federal que o Instituto deve 

receber no próximo ano.  
 
Reunião com o CREAS 1: 
 Realializar levantamento de dados nas escolas sobre inclusão e quantidade de deficentes visuais para 

produção de conhecimento. 
 Buscar parceria com o PAT para divulgação direta de vagas PCDs. 
 Encaminhar deficientes visuais para ADV VALE para inclusão na associação e nas atividades parceiras 

como Projeto esporte para todos (Prefeitura), informática, massoterapia e idiomas (somente online 
pela Pró ativa, sendo que não exite escola física neste momento). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ENTIDADE SOCIAL      RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 
 
 

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

CRESS 49.247 
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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 

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: Setembro 

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

 

 
 

Reunião no Intituto São Rafael                        Material de Consumo do mês de Setembro 
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Reunião com a Equipe do Centro de Referência de Assistência Social ( CREAS 1) 
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