Nome da entidade: Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES
Nome do Projeto: ATITUDES SUSTENTÁVEIS – AMBIENTES FAVORÁVEIS
Valor do projeto: R$ 796,00
Número de páginas prestação de contas: 12
Nome do responsável pela instituição: Paulo Teixeira do Valle Pereira
Contato relacionado a prestação de contas: Indianara – mobilização de
recursos/ 3224-5008.

Ofício nº 157/2018.
Florianópolis, 17 de dezembro de 2018.

Ilustríssima Senhora
TALISSA
Usina do Hambúrguer

Prezada,
Cumprimentando cordialmente, valho-me do presente para em nome da
Irmandade do Divino Espírito Santo - IDES, CNPJ 82.508.649/0001-82, situada
na Rua Emílio Blum 124, Centro – Florianópolis encaminhar a prestação de
contas do repasse efetuado em 03 de agosto, no valor de R$ 796,00, para
auxiliar no projeto Atitudes Sustentáveis – Ambientes favoráveis.
Sem mais para o momento agradecemos.

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Provedor da IDES

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS
1 – Dados Cadastrais:
Órgão/Entidade: Irmandade do Divino Espírito Santo
CNPJ: 82.508.649/0001-82
Endereço: Rua Emílio Blum
Número: 124
Bairro: Centro
Cidade:Fpolis CEP: 88.020-010
Telefone: 32245008
Endereço Eletrônico: mobilizacao@ides-sc.org.br/
Conta Corrente n.: 3174-7
Agência nº: 924.663-0 Banco: BB
Nome do responsável: Paulo Teixeira do Valle Pereira CPF:439.869.869-87
Cargo/Função: Provedor
Lei que declara de utilidade pública n.: 276 de 27/07/1956
2 – Projeto:
Título do Projeto: ATITUDES SUSTENTÁVEIS – AMBIENTES FAVORÁVEIS
Período de execução: Início 03/08/2018
e
Término 14/11/2018
Justificativa
O Núcleo Arte Educação é um espaço de educação não formal, que
realiza um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende
crianças e adolescentes de 06 a 16 anos. Na instituição, contamos, em
estrutura física, com diversas salas e espaços para a realização de oficinas e
também para o fortalecimento de vínculos dos sujeitos.
A implantação do deck foi pensada a partir disso, porém ainda um pouco
ociosa e desguarnecida. Hoje em dia, o deck colore e embeleza o espaço com
o seu canteiro de flores, dando espaço para que as crianças e adolescentes
socializem, conversem, brinquem e descansem juntos num espaço
aconchegante para a convivência e o fortalecimento dos vínculos na instituição.
Além disso, atuando de forma consciente com o meio ambiente e a
sociedade conforme o ODS número 2, as crianças e adolescentes ficam
responsáveis pelo cuidado das flores que foram plantadas na floreira do deck,
sendo assim sujeitos autônomos e contribuindo para um mundo melhor
exercendo sua cidadania.

3 – Relação das despesas:
Plano de Trabalho – Relação das despesas/Vinculação
Nº DA NOTA
ITEM/DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
227

Calha para o Deck

480,00

15066

Flores, mata térmica e humos.

133,00

3127715

Terra para o plantio no deck

33731

Tinta para pintura no muro do deck

103,00

TOTAL

796,00

4 – Registros das atividades:

80,00

