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PLAN0 DH TRABALHO ROTARACT

I-DADOS CADASTRAIS

Club  de  Palmitos
Distrito 4740

Entidade:   ROTARACT CLUB DE PALMITOSCNPJ:95.990.404/0001-86

Endereco: Avenida Brasil, SN

Cidade: Palmitos          UF: SC         CEP: 89887-000                TELEFONE:    49-98871-8019

Email: rotaractpalmitos@gmail.com

Conta corrente: 41.622-3     Banco: Sicoob        Agencia:3068       Prapa de pagamento: Palmitos-SC

None do responsavel: Danrlei Alba Alberti

CPF: 077.777.299-00      RG: 5.839.914                 CARGO: Presidente

TELEFONE: (49) 98871-8019

Endereeo residencial do representante legal: Rua Italia, Bairro Santa Terezinha, 65.

Penodo de mandate da diretoria: 01/07/2021  a 30/06/2022

2-DESCRICAO DO PROJETO/OBJETO

Titulo do projeto                                                                      Prazo de Execugao:

ROTAMIX    DO    BEM:    destinagao    de    emenda 0 projeto sera executado em 12 meses.

impositiva     do     Legislativo     Municipal     para     o

desenvolvimento dos projetos Natal Feliz, Brincaract

e Banco Ortopedico.

IDENTIFICACAO DO OBJETO0ROTARACTCLUBEDEPALMITOS 6 uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que une

jovens de  18 a 35  anos, com a missao de desenvolver lideres transformadores, fomentando a troca de
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Rotaract Club de  Palmitos
Distrito 4740

ideias, o aprimoramento de suas habilidades, e, especialmente, a ajuda ao

neste municipio desde sua fundacao, datada de 01 -10-1988.
proximo, o que vein fazendo

Intimeros sao os projetos sociais desenvolvido§ pelo Clube, e tao inineros quanto eles sao os municipes

beneficiados,   notadamente  quanto  a  parcela  mais  carente  da  populacao.   0   desenvolvimento   das

atividades toma por base o trabalho voluntariado e quando depende de recursos financeiros, faz uso do

adquirido em projetos especialmente desenvolvidos para esse fim ou/e mediante doapoes da comunidade,

sempre muito importantes.

Desta feita, o valor de R$ 5.000,00 proveniente da Emenda Impositiva municipal, sera empregado para

a  realizapao  dos  projetos  Natal  Feliz,  Brincaract  e  Banco  Ortopedico  no  ano  de  2022,  os  quais ja

encontram-se em andamento no municipio ha vdrios anos, com frutos positivos.

JUSTIFICATIVA

Emquepesesejadeconhecimentoptiblicoosighificativodesenvolvimentoecon6micoapresentadopelo

Municipio  de Palmitos mos dltimos anos, e  fato  que  certa parcela da populapao  ainda sobrevive  com

poucos recursos, adquirindo somente o necessario ao suprimento de suas necessidades basicas.

Nesse cendrio, ganham destaque os projetos Natal Feliz e Brincaract, desenvolvidos pelo Rotaract Club

de Palmitos.

Muitas criancas aguardan ansiosamente por esses dois projetos, visto  que, as vezes, o  unico doce ou

brinquedo recebido prov5m deles.

0  projeto  Natal  Feliz  e  urn dos  mais  antigos,  realizado  no  mss  de  dezembro,  foi  criado  pensando,

justamente,nascriangasmaiscarentes,evisandoainterapaoentrecriancas/sociedadeeclube.Consiste,

sobretudo,  na  distribuicao  gratuita  de  doces  e  brinquedos  nos  bairros  mais  carentes  do  municipio,

adquiridoscomrecursospr6prios,obtidosemprojetosdecunhofinanceiro,ou/epordoag6es.Noanode

2020, por exemplo,  foran adquiridos e  distribuidos  500 presentes,  ao passo  que em 2021  foram  200

presentes, diante do grande aumento de pregos. Mesmo assim, o ninero 6 expressivo.

0 Brincaract, por sua vez, ainda dentro do mesmo contexto socioecon6mico, e desenvolvido no mss de

outubro, em comemorapao ao dia das criangas, demandando, de igual foma, a distribuicao de alimentos

e o aluguel de brinquedos para realizapao de atividades ltidicas em espacos organizados para esse fim.
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Rotaract Club  de  Palmitos
Distrito 4740

Fato 6 que, as criancas/jovens de hojeserao os pais, profissionais e lideres comunitarios de ananha. Por

isso, mostra-se relevante investir em projetos como esses, em que poderao ser desenvolvidas habilidades

essenciais.

Ademais, sabe-se que o Rotaract nao se restringe a atender somente as necessidades dos jovens, nesse

sentido, como projeto voltado a comunidade em geral ten-se o Banco Ortop6dico.

Alocomogaohumanapodeserinviabilizadapordiversasfomas,sejaporproblemadenascen9a,acidente

de trabalho ou velhice. Este projeto tern a importante fungao de encontrar rna forma de minimizar os

danos  e transpassar os  obstaculos momentineos  encontrados,  por meio  do  emprestimo  gratuito,  pelo

tempo que se fizer necessdrio, de equipamentos ortop6dicos - cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas

ou andadores. Afinal, o custo de aquisicao 6 elevado.

No  momento,  todos  os  equipamentos  ortop6dicos  adquiridos  pelo  Clube  estao  emprestados,  logo,

evidenteeanecessidadedeaquisicaodeumniineromaior,paramelhoratenderosquedelesnecessitam.

Assim, o apoio do poder ptiblico nesse processo, faz-se mister.

Atrav6sdorepassedeemendaimpositivanovalordeR$5.000,00conseguiremosadquirirosbrinquedos,

doces e equipamentos ortopedicos para perfectibilizapao dos projetos acima mencionados.

3-   CRONOGRAMA DE EXECUCAO (META, ETAPA E FASE)
Meta Etapa Especificapao Indicador fisico Duragao

Fase Unid Qualid. Inicio Termino

1-Aqulsi9ao 1,1 Compra de 0205 Cadeiras de 10 1 2o mss
de Atualizapao cadeiras de rodas rodasMuletas(Pares) mss
equipamento dos e de muletas para
Sortopedicos Oxpamentos1.2Compradomaterial1.3Prestapfrodecontas os municipes.
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Rotaract Club de Palmitos
Distrito 4740

2- Aquisicao 2.1- Compra de 21vb Kits 10 1 2o mss
de Atualizapao brinquedos e BrinquedosDoces mss
brinquedos e dos doces para o
doces. or9anentos2.2-Compradomaterial2.3-Prestapaodecontas desenvolvimentodoprojetoNatalFeliz.

3- Aluguel 3.1_ Gastos com 1lvb AluguelAlimentapao 10 1 2o mss
de Atualizapao alimentapao das mss
brinquedos e dos cnan9as e aluguel
alimentagao orgamentos3.2-Compradomaterial3.3-Prestapaodecontas de brinquedosparaobrincaract

4-         PLANO DE APLICACAO

Natureza da Despesa 11111111111-
ConvenenteRotaractValortotal.R$1.000,00R$1.000,00R$1.600,00R$500,00R$600,00TotalR$5.000,00Quant.25 ConcedenteValiosValoruni.R$500,00R$200,00R$800,00R$500,00

Emenda impositiva municipal
C6digo Especificacao

Cadeira de Rodas dobravel
Bengala Muleta regulavel
Kit Brinquedos diversos 2
Verba para compra Doces diversos

1

Aluguel de brinquedos infantis
1

Verba para alimentagfro
R$ 300,001111111111_I
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Rotaract
5-CRONOGRAMA DE DESEMB0LSO

Club  de  Palmitos
Distrito 4740

META 10 20 30 40 50 60 70 80 loo 110 12

MES
M£S MEs MEs MEsMES MES RES RES MES MES

1 .Aquisi9aodeequipanentosortopedicos(Cadeirasemuletas)'docesebrinquedos. RS5.000,00

TOTAL RS5.000'00

Recurso deEmenda(desembo]so) RS5.000.00

E

META 10 20 30 40 50 60 70 80 loo 110 12
A A MEs

MEs MEs MEs MEs MEsMES MES MES MES NIS

6- PRESTACA0 DE CONTAS

Sera realizada no prazo de 90 dias a partir do termino da parceria.

7- DECLARACAO

NaqualidadederepresentantelegaldaEntidade,declaro,paradevidosfinsdeprovajuntoaoMunicipio

de Palmitos, sob as penas da leio que inexiste qualquer debito em mora ou situncao de inadimplencia

com o tesouro ou qualquer 6rgao ou Organizapao da Sociedade Civil da Admihistrapao Ptiblica,  que

impe¢a a transferencia de recursos oriundos de dotag6es consignadas mos oxpamentos deste Poder, na

forma deste plano de trabalho.
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LOCAL E DATA

Club de  Palmitos
Distrito 4740

REPRES ENTANTE LEGAL

8- APROVACAO PEL0 CONCEDENTE

8.1 -Comissao de Avaliapao e Monitoramento: (  ) Aprovado (  )Reprovado

Palmitos,             /              /               Assinatura :

8.2 - Gestor: (  ) Aprovado (  ) Reprovado

Pallnitos, _        /             /             Assinatura :

8.3 -Controle lntemo: (  ) Aprovado (  ) Reprovado

Palmitos,_      /           /             Assinatura:

8.4 -Departamento Juridico: (  )Aprovado (  ) Reprovado

Palmitos,_   /          /            Assinatura:

8.5 -Chefe do Poder Executivo: (  ) Aprovado (  ) Reprovado

palmito s9           /            /            Assinatura:


