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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Entidade: GAIATO -  GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TÉCNICAS 
OCUPACIONAIS

Projeto: CIDADE PROTETORA
Período: FEVEREIRO/2022
Repasse: 40.485,34

Objeto: Articular e mobilizar toda a população ubatubense em prol da 
defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, através da 
realização de ações de comunicação e de campanhas educativas.

Ações:
Em janeiro foram realizadas ações para estreitamento das relações 

com os artistas e consultas a especialistas com potencial de assumir a 
realização das oficinas temáticas. Neste sentido, em fevereiro foi definida a 
parceria com o NECA - Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da 
Criança e do Adolescente - que será responsável pela realização das oficinas 
temáticas. A contratação será formalizada nos próximos dias, possivelmente 
no mês subsequente a este relatório.

Também em janeiro começou a ser elaborado o Plano de Comunicação 
do projeto, analisando suas ações e objetivos, realizando pesquisas do público- 
alvo e das principais redes de atuação. Além disso, foi aplicada uma pesquisa 
com os colaboradores da Gaiato a fim de criar uma identidade visual que 
estivesse de acordo com a instituição e também estivesse alinhada com os 
objetivos do Cidade Protetora.

Por ser um projeto com ações capilarizadas por todo o Município, foi e 
será necessário engajar as diferentes Secretarias responsáveis pelo Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente em todas as etapas. Para isso, 
em janeiro foram iniciadas conversas com o secretário de Assistência Social, 
principal parceiro do Cidade Protetora no município, que ficou incumbido de 
reunir as diferentes secretarias para que o projeto fosse devidamente 
apresentado e incorporado pelo setor público.

Atividades:

1. Elaboração e Pactuação do protocolo e Fluxo da Escuta Especializada; 
Secretarias e setores envolvidos:

Educação 3 representantes 
Saúde 3 representantes 
Segurança pública 2 representantes 
Assistência Social 3 representantes 
Conselho Tutelar 2 representantes
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• Santa Casa: 2 representantes
• FUNDAC: 1 representante
• CMDCA: 1 representante

O mês de fevereiro foi dedicado às reuniões de sensibilização e 
articulação do poder público para a garantia de representação de todas as 
secretarias e disponibilidade de espaço adequado para os encontros, bem 
como para a organização dos coffee-breaks.

Ficaram definidas as datas dos 8 encontros que terão início em março 
e serão realizadas na sede da Secretaria da Educação na Sala Paulo Freire, 
conforme segue:

• Março - 14, 22 e 28
• Abril - 06, 12, 19 e 25
• M aio-0 4

Após articulação foram encaminhados os ofícios para as secretarias a 
fim de garantir a indicação dos profissionais adequados para a construção e 
pactuação do fluxo.

2. Criação de espaço virtual: Observatório da Criança e do Adolescente.

Em fevereiro foi iniciada a pesquisa e definição do profissional de 
design que criará a identidade visual do Cidade Protetora. Definir a identidade 
é crucial para que os próximos passos na elaboração do site aconteçam. Foi 
feita também a escolha do profissional que se dedicará à elaboração do 
Observatório da Criança e do Adolescente.

Foram realizadas reuniões de equipe para discussão e alinhamento do 
conteúdo do site e seus desdobramentos. Definimos quem ficará encarregado 
de alimentar o site inicialmente para a posterior entrega prevista para o mês 
de maio ao CMDCA. Foi feito o convite ao Conselho para que indique um 
integrante da comissão de comunicação que possa acompanhar o processo a 
fim de mantê-lo atualizado por tempo indeterminado.

No próximo mês serão encaminhados ofícios às diversas secretarias 
com perguntas específicas sobre as políticas voltadas às crianças e 
adolescentes de cada setor e indicadores gerados pelo sistema.
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Metas:
0 Projeto Cidade Protetora é resultado de uma proposta apresentada pela 
GAIATO em 2020 ao CMDCA em virtude do Edital Fundo da Infância e 
Adolescência, lançado pela Fundação Itaú Social. Aprovado pela plenária do 
CMDCA, a proposta que tem por objetivo sensibilizar e engajar toda a cidade 
de Ubatuba na proteção e garantia de direitos da Criança e do Adolescente 
foi submetida ao edital e aprovada, no final de 2020, para recebimento integral 
do valor indicado para execução através de doação direta ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente -  FMDCA pelo conglomerado Itaú- 
Unibanco. O recurso foi depositado pelo Itaú-Unibanco na conta do FMDCA em 
dezembro de 2020. Para garantir que o Cidade Protetora cumpra seu objetivo 
haverá um esforço especial relacionado às redes sociais e meios de 
comunicação como um todo.

Em maio de 2021 a GAIATO solicitou ao CMDCA, por meio do ofício n. 
06052021-02, a formalização do contrato para repasse do recurso e execução 
da proposta. Foi apresentado uma proposta atualizada do plano de trabalho, 
cronograma de execução e plano de monitoramento e avaliação de resultados 
para atender aos requisitos de contratação com o poder público municipal. Os 
planos apresentados foram aprovados pelo CMDCA que encaminhou pedido à 
Secretaria Municipal de Assistência Social para encaminhamento da confecção 
do Termo de Fomento, originando a abertura do Processo n  ̂6282/2021.

O contrato com a Prefeitura Municipal de Ubatuba foi finalmente 
assinado no dia 16 de novembro de 2021. Em dezembro, portanto, a equipe de 
gestão da GAIATO iniciou reuniões de planejamento, primeiro com o intuito de 
definir a equipe fixa do projeto que conta com Coordenação Geral (Mariza 
Tardelli), Auxiliar de Coordenação (Barbara Buck), profissional da Comunicação 
(Maria Capai) e Administrativo (Rodrigo Lemos). Ainda em dezembro esta 
equipe elaborou um novo cronograma de ações e adequações orçamentárias 
que foram apresentados e aprovados pelo CMDCA em janeiro. Foram 
realizadas ainda reuniões de alinhamento técnico da proposta entre 
coordenação do projeto, administrativo e profissional de comunicação, 
reunião para levantamento de proposta de comunicação, retomada de contato 
com os artistas que foram cotados para realizar as intervenções artísticas e 
identificação de especialistas para realização das oficinas, o que seguiu 
acontecendo em janeiro.

O Cidade Protetora tem por objetivo sensibilizar e engajar toda a cidade de 
Ubatuba na proteção e garantia de direitos da Criança e do Adolescente, o que 
significa que haverá um esforço especial relacionado às redes sociais e meios 
de comunicação. ____________________
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Resultado META (CONFORME 

PLANO DE TRABALHO)
CUMPRIMENTO DA 
META (SIM/NÃO/%)

MEIOS DE AFERIÇÃO 
DO CUMPRIMENTO

4 encontros 
de capacitação 
realizados;

Início previsto para 
março.

Registro fotográfico 
dos encontros;

4 encontros 
de elaboração 
e pactuação do fluxo 
e protocolo de 
atendimento realizados;

Fluxo e Protocolo 
elaborado e aprovado 
pelo CMDCA;

Datas:

Março - 14, 22 e 28 
Abril - 06, 12, 19 e 25 
Maio -0 4

Ata da aprovação do 
Fluxo e Protocolo 
pelo CMDCA;

Lista de presença 
dos encontros;

Observatório publicado e 
funcionando;

Em andamento. 
Lançamento previsto 
para maio.

Comprovante de 
registro de domínio;

Print Screen da 
página/abas do site 
lançado;

Ata da reunião do 
CMDCA em que foi 
apresentado 
Observatório;

Relatório de acessos à 
página no primeiro mês 
após o lançamento.

1 Página do projeto no 
Facebook lançada;

Em andamento.
i

Relatório de medição 
dos acessos à página do 
projeto.

20 encontros realizados;

Pesquisa de satisfação 
com resultado de 70% de 
aprovação;

Os encontros estão 
previstos para serem 
iniciados em maio.

Registro fotográfico dos 
encontros;

Lista de presença;
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80% de participação dos 
atores do SGD, nos 
encontros realizados.

Datas:
Maio-3 0  a 02 
Junho - 27 a 30 
Julho-25 a 28 
Agosto - 22 a 25 
Setembro - 26 a 29

Relatório técnico 
compilado dos 
encontros;

Formulário de 
satisfação 
preenchidos pelos 
participantes.

4 produtos entregues 
para campanhas de 
intervenção;

Entrega dos produtos 
prevista para outubro.

Registro fotográfico de 
entrega dos 
produtos ao CMDCA e 
SMAS.

1 Evento final 
realizado;

Previsto para outubro 
na Semana da Criança

Registro Fotográfico; 
Lista de Presença.

Autor: Mariza Seixas Tardelli de Azevedo Ass:
Cargo: Presidente
CPF:
Data: 15 de março de 2022
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Assinaturas

O Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela 
IP: 168.121.99.149
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Cnrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
Data e hora: 06 Abril 2022,16:48:13
E-mail: t***************@uol.com.br
Telefone: +551199******3
Token: 6aef22d9-****-****-****-01fe8e69ee34

Assinatura de Mariza Seixas Tardelli de ...

O Edna Alves Lacerda
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 168.121.99.12 / Geolocalização: -23.392041, -45.123960
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto e6s) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Cnrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36 
Data e hora: 05 Abril 2022, 22:44:21 
E-mail: e***************@grnail.com 
Telefone: +551299******4 
Token: 0dc65c30-****-****-****-0a2420a2360b

Assinatura de Edna Alves Lacerda

©Fabiana Carvalhal Constant Pires 
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.21.139.194 / Geolocalização: -23.455452, -45.068656 
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A115M) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Cnrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36 (Ecosia 
android@97.0.4692.98)
Data e hora: 04 Maio 2022, 20:26:54 
E-mail: b************@gmail.com 
Telefone: +551299******6 
Token: e0b3c5e5-****-****-****-3b567857c3f0

Assinatura de Fabiana Carvalhal Constant...
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