PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E
HABITAÇÃO
Rua Osvaldo Valentin Zandavalli, 511, Centro - CEP: 89700-136 – Concórdia - SC
Fone: (49) 3442-0118 - e-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: 08 – 21 de abril de 2018 a 20 de maio de 2018

Descrição das metas pactuadas:






Realizar aproximadamente 15 palestras em escolas, instituições filantrópicas e da rede
de atendimento a criança e adolescente;
Atender aproximadamente 1.000 pessoas entre crianças, adolescentes, professores,
tutores e responsáveis nas palestras;
Realizar 04 eventos “mateada da família”;
Promover atividades recreativas e educacionais a aproximadamente 150 crianças,
adolescentes e responsáveis em cada evento “Mateada da Família”;
Atender cerca de 600 pessoas ao término dos 04 eventos “Mateada da Família”, nas
diferentes atividades realizadas no Parque Estadual Fritz Plaumann;

Metas executadas no mês:






Divulgação do projeto através de outdoor e matérias
Divulgação do quarto evento
Palestras nas escolas (03)
Organização do quarto evento
Registro das atividades

Metas executadas a maior:


Palestras nas escolas (04)

Metas não executadas:


Divulgação do projeto através de outdoor
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Motivo (metas executadas a maior/ não executadas):




Foi realiza uma palestra a mais do previsto para o período em função da busca de
atendimento das metas (Atender aproximadamente 1.000 pessoas entre crianças,
adolescentes, professores, tutores e responsáveis nas palestras).
Divulgação do outdoor será realizada de 28/05 a 11/05. Não foi realizada a divulgação
em outdoor neste mês 08 em virtude de que a vinculação é bissemanal, assim optou-se
por divulgar neste formato mais próximo a data da 4º edição da mateada (a ser realizada
dia 09/06).

OBS. O resultado da efetiva verificação das metas será feita através de visita "in loco" e
relatórios fornecidos pela entidade

Concórdia – SC, 21 de maio de 2018.
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