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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 
 

 

Objeto: Desenvolver o Projeto Criança Feliz Primeira Infância no SUAS no 
Município de João Neiva, através de ações de visitação e orientação às crianças 

de 0 a 3 anos e gestantes. 
 
Vigência: 8 meses (Agosto/2018 a Março/2019) 

Data da Visita: 18/02/2019, 19/02/2019 e 25/02/2019 
 

Objetivo da visita: Verificar o cumprimento do plano de trabalho, analisando as 
atividades realizadas, repasses efetuados, cumprimento de metas e satisfação do 
público atendido, com base no art. 58, §1° da Lei 13.019/2014. 

 
Relatório: Em visita realizada na sede da Associação Amigos da Justiça, 

Cidadania, Educação e Arte, foram analisados os extratos bancários dos meses 
de agosto a dezembro do exercício 2018, onde pôde-se constatar os repasses 

efetuados pelo Município no dia 30/08/2018, no valor de R$ 12.321,85 e no dia 
03/09/2018, no valor de R$ 64.678,15, totalizando a importância de R$ 
77.000,00. 

 
Foi realizada visita à sede do CRAS, no dia 19/02/2019, onde estive com a 

equipe do programa Criança Feliz, sendo verificado registros fotográficos de 
capacitações e cursos realizados pela equipe. Verifiquei ainda algumas pastas de 
acompanhamento das famílias atendidas pelo programa. Até o momento são 

atendidas 28 famílias, mas conforme informações da equipe, mais 6 famílias 
aderiram ao programa e serão cadastradas ainda no mês de fevereiro. 

 
No dia 25/02/2019, com intuito de certificar a satisfação do público atendido, 
procedi visita in loco à casa de Alana Gomes de Nardi, genitora das crianças 

S.B.G.S.  e R.P.G.S, de 2 anos e 8 meses e 9 meses, respectivamente, 
domiciliados no Bairro Piraqueaçu onde fui muito bem recebida e confirmaram a 

satisfação com o programa. Que as visitas são realizadas uma vez por semana e 
se adaptaram muito bem ao atendimento.  

 

Pelo exposto, encaminho o presente relatório para a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, para fins de homologação. 

 
 

João Neiva/ES, em 26/02/2019 

 

 
Cybele Nossa Januário Correa 

Gestora da Parceria 

Modalidade: Termo de Fomento 
 

Nº da Parceria: 004/2018 

Organização da Sociedade Civil:  
 

Associação Amigos da Justiça, 

Cidadania, Educação e Arte 


