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PARECER TÉCNICO – GESTOR DA PARCERIA 

 

P.A nº: S/N Secretaria/Órgão Gestor: Sec. de Educação, Cultura e Esporte 

OSC: Associação da Casa Familiar Rural de Guaraciaba 

Título do Projeto/Atividade/Serviço:  
Colaboração institucional da Associação da Casa Familiar Rural de Guaraciaba- SC, com a 
finalidade de promover o acesso ao Ensino Médio Profissionalizante Técnico em Agricultura 
para 07 (sete) estudantes do Município de Anchieta- SC, no ano de 2019, conforme o Plano 
de Trabalho apresentado pela Associação, devidamente aprovado pela Comissão de Seleção 
e Julgamento de Chamamento Público. 

Instrumento:  Termo de Fomento Número: 002/2019 

 

Resultados já alcançados e seus benefícios: 
 
A Associação da Casa Familiar Rural de Guaraciaba desenvolveu, durante o ano de 2019, 
ações de interesse público e recíproco com vistas ao fornecimento de Ensino Médio 
Profissionalizante Técnico em Agricultura, aos jovens dos Municípios de Guaraciaba, 
Anchieta e Bandeirante, fortalecendo o vínculo com o campo e, consequentemente, 
evitando o êxodo aos grandes centros, em busca de oportunidades de trabalho.  

 

Impactos econômicos ou sociais e o grau de satisfação do público alvo: 
 
Tendo em vista as Prestações de Contas encaminhadas pela Casa Familiar Rural de 
Guaraciaba, bem como o monitoramento realizado pela Equipe Técnica, em 11 de março de 
2020, pode-se perceber que, as metas e atividades apresentadas no Plano de Trabalho, 
estão sendo devidamente realizadas, cumprindo assim, o objeto do Termo de Fomento. 
Há que tudo indica, a aplicação do Plano de Trabalho trouxe impacto social positivo, 
considerando que a Associação cumpriu com as obrigações estipuladas. A Associação 
forneceu aos educandos do Município de Anchieta, Ensino Médio Profissionalizante Técnico 
em Agricultura, impulsionando a implantação do projeto em suas propriedades e, 
consequentemente, melhorando-as no sentido da produção e diversificação de alimentos, 
aspecto organizacional e diversificação de atividades. 
 

 

Conclusão Final do Parecer sobre a Execução do Objeto no Período 

Com base neste Parecer Técnico, no Relatório de Execução do Objeto, nas visitas técnicas in 
loco realizadas e no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação homologado no 
período, bem como com base nos documentos apresentados na prestação de contas, 
conclui-se que a Prestação de Contas, no que se refere à execução do objeto, está 
APROVADA. 

 
 

Josemir Forgiarini 
Gestor da Parceria 

Data: 19 de março de 2020. 
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