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Identificação do Serviço (Objeto): Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1. Identificações
1.1. Nome da Instituição: Associação Guarulhense de Amparo ao Menor
1.2. Endereço: Rua Nestor Cabral, 61, Guarulhos/SP
Bairro: Jd. Rosa de França
CEP: 07081-100
Site: www.agam.org.br
E-mail da instituição: agam@agam.org.br
Fone da instituição: 2485-5639
1.3. Vigência do mandato da diretoria atual: de 18/02/2018 até 17/02/2021
Nome do Representante Legal: Lenisa Freire Rabello
RG: 5.641.636
CPF: 184.615.068-04
Fone: 2485-5639
Cel: 97184-9723
1.4 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA Nº do CNPJ: 58.482.019/0001-00
Data de abertura no CNPJ: 05/06/1989
Atividade econômica principal: 85.11-2-00 - Educação infantil - creche
Atividades econômicas secundárias: 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
1.5. Identificação:
(x) Atendimento
( ) Assessoramento
( ) Defesa e Garantia de Direitos
1.5.1. Sede:
Número da inscrição no CMAS: 011, lv. 11, fls. 12 Município: Guarulhos
Número de inscrição no CMDCA: 18, lv. II, fls. 28 Município: Guarulhos
1.6. Certificação (não obrigatório) CEBAS
Vigência:
1.7. Finalidade Estatutária: “Art. 2º - A Associação Guarulhense de Amparo ao Menor tem por finalidade o atendimento
gratuito e a permanência da criança e do adolescente de famílias de baixa renda e vulnerabilidade social nos
Sistemas: Educação - Creche faixa etária de 02 a 04 anos, ambos os sexos; Sócio Educativo em meio aberto, faixa
etária de 06 a 18 anos, ambos os sexos; Cultura - atividades de dança e música, faixa etária de 06 a 18 anos de
ambos os sexos. Assistindo, Protegendo, Educando, dando Promoção de Lazer, Recreação, aprimoramento Técnico
e Cultural.”
2. Unidade Executora:
a) 2.1. Nome: Associação Guarulhense de Amparo ao Menor – AGAM
b) 2.2. Endereço: Rua Nestor Cabral, 61, Guarulhos/SP
Bairro: Jd. Rosa de França
CEP: 07081-100
Fone da unidade executora: 2485-5639
FAX: 2485-5639
E-mail da unidade executora: agam@agam.org.br
Nº CNPJ: 58.482.019/0001-00
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Data de Abertura no CNPJ: 05/06/1989
CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA:
Banco (instituição financeira pública): Banco do Brasil S.A.
Agência: 2876-2
Conta Corrente: 104083-9
2.3. Imóvel onde funciona o Serviço é:
( ) Próprio (x) Cedido ( ) Público ( ) Particular ( ) Alugado
2.4. A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
( ) Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas (x) 40 horas ( ) Mais de 40 horas
( ) Ininterrupto (24h/dia, 7dias/semana)
2.5. Quais dias da semana a unidade executora funciona?
(x) Segunda-feira (x) Terça-feira (x) Quarta-feira (x) Quinta-feira (x) Sexta-feira ( ) Sábado ( )
Domingo
2.6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL / PROTEÇÃO: Proteção
Social Básica, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2.7. RESPONSÁVEIS:
PELA COORDENAÇÃO TÉCNICA:
Nome Completo: profissional a ser admitido com formação em Serviço Social
PELA EXECUÇÃO:
Nome Completo: Lenisa Freire Rabello
CPF: 184.615.068-04
RG: 5.641.636
Número do Registro Profissional: CRESS 9ª Região – 11.578
Telefone para contato: 2485-5639
CEL: 97184-9723
E-mail: agam@agam.org.br
PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Nome Completo: Lenilton Vieira Freire
CPF: 292.195.928-35
RG: 30.533.091-3
Número do Registro Profissional:
Telefone para contato: 2485-5639
CEL: 98200-5880
E-mail: agam@agam.org.br

Outras informações sobre espaço físico, recursos e materiais: Infraestrutura Física Existente: terreno de
4.000 m2 e área construída de 800 m 2, 5 Salas de Atividades (Sala de Informática: 16 computadores; Sala de
Hardware/Robótica: 20 computadores e 20 kits de robótica; Sala de Artes: mesas e cadeiras; Música: cadeiras, 15
violões, 1 atabaque, 2 berimbaus, 1 teclado, 9 flautas, 2 pandeiros, 1 agogô; Sala Multidisciplinar/Leitura: mesa para
reunião, cadeiras), 1 Refeitório, 10 sanitários, 1 Recepção, 1 Secretaria, 1 Sala de Atendimento, 1 Quadra
Poliesportiva, 1 Campo de Futebol Society, 2 Vestiários com chuveiros , 1 sala de material esportivo, 3 Depósitos, 2
Despensas, 1 Cozinha, 1 Lavanderia, 1 Guarita, 1 Sala de Diretoria.
3- Detalhamento do Serviço:
 Descrição da Realidade - Objetivo do Plano (a partir de diagnóstico): Existem beneficiários atendidos
pertencentes a núcleos de comunidades formadas por recicladores que, por falta de opção, encaminham os filhos
para a mesma ocupação, guardadores de veículos, flanelinhas, malabares ou pedintes nos semáforos,
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provocando desta forma o trabalho infantil e alterando hábitos de qualidade de vida, provocando desinteresse
pelos estudos, ocasionando a evasão e a retenção, e demais vulnerabilidades apresentadas na abrangência
geográfica de atendimento a beneficiários. As ações da Instituição visam prevenir as situações de
vulnerabilidades, orientando as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, que convivem em moradia
precária, falta de saneamento básico, privados de renda, uma parcela dessas famílias sobrevive do trabalho de
reciclagem e tem suas características socioculturais desvalorizadas e discriminadas negativamente (dimensão
relacional da vulnerabilidade). Portanto, para minimizar e/ou eliminar as situações de privação material e
discriminação negativa, requer serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar
aquisições, bem como fortalecer os vínculos familiares e sociais mais amplos para o exercício da cidadania, e a
Instituição apresenta estratégias direcionadas que têm finalidades de ampliar o universo social e acesso aos
serviços de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e meio ambiente por meio de atividades de experimentação,
aprendizagem e socialização nas áreas básicas: linguagem e comunicação, meio ambiente e sustentabilidade,
esporte e lazer, arte (cultura, música, dança e teatro), inclusão digital e hardware, preparação para primeiro
emprego e robótica; relacionando todas estas áreas básicas, apropriando-se das experiências vivenciadas pelo
conjunto dos agentes envolvidos, garantindo-lhes a possibilidade de transcender a experiência e reorientá-la,
integrando-a a vida de forma que se tornem participantes da sociedade como seres éticos visando à mudança da
sua realidade, protagonizando esse agenciamento (prevenção – evolução e retenção escolar – trabalho infantil),
de acordo com a legislação: “ECA, LOAS, Política Nacional de Assistência Social e a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais”. Investir nesta formação garantem o direito, o acesso e a permanência em meios
culturais, educacionais, esportivos e assistenciais, uma vez que em sua comunidade (território) há carência de
projetos, equipamentos e ações voltadas para esta finalidade. A Instituição propõe realizar o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos com o objetivo de oferecer aos beneficiários essas ações, atendendo a
crianças e adolescentes para intensificar o protagonismo juvenil, com propostas de atividades subdivididas
conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, de 6 a 14 anos para crianças e adolescentes e
de 15 a 17 anos para adolescentes e jovens, sendo este, um trabalho voltado mais especificamente ao mundo do
trabalho em turmas de trinta participantes, de forma coletiva para trocas culturais e compartilhamento de
vivências. O objetivo proposto pela Instituição visa prevenir a ocorrência de situações de risco social com crianças
e adolescentes e jovens, possibilitando o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas,
lazer e ambientais, visando a permanência no sistema educacional e o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários com acesso aos serviços, equipamentos e políticas públicas do território, promovendo desta forma o
acesso aos serviços socioassistenciais e enaltecendo a sua participação cidadã e sendo preparado para o mundo
do trabalho. O atendimento dar-se-á para crianças, adolescentes e jovens em situações prioritárias de
isolamento, trabalho infantil, violência, negligência e defasagem escolar, sendo as formas de acesso a busca
ativa e espontânea, encaminhamentos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, equipamentos
socioassistenciais, Conselho Tutelar, CRAS, órgãos de direito e demais políticas públicas.
Objetivos Específicos:
 Para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos:
 Complementar as ações da família, escola e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
 Criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã.
 Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos:
 Complementar as ações da família, escola e comunidade na proteção dos adolescentes e jovens no
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
 Criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver
conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas.
Infraestrutura Física Existente: terreno de 4.000 m 2 e área construída de 800 m 2, 5 Salas de Atividades (Sala de
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Informática: 16 computadores; Sala de Hardware/Robótica: 20 computadores e 20 kits de robótica; Sala de Artes:
mesas e cadeiras; Música: cadeiras, 15 violões, 1 atabaque, 2 berimbaus, 1 teclado, 9 flautas, 2 pandeiros, 1 agogô;
Sala Multidisciplinar/Leitura: mesa para reunião, cadeiras), 1 Refeitório, 10 sanitários, 1 Recepção, 1 Secretaria, 1
Sala de Atendimento, 1 Quadra Poliesportiva, 1 Campo de Futebol Society, 2 Vestiários com chuveiros , 1 sala de
material esportivo, 3 Depósitos, 2 Despensas, 1 Cozinha, 1 Lavanderia, 1 Guarita, 1 Sala de Diretoria.
Acessibilidade: corrimão em escadas, saguão inferior não possui escadas.
Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias Cobertura de Atendimento do Serviço: gerenciamento e
controle das vagas realizado pelo CRAS
Capacidade de Atendimento da Unidade: atendimento para 120 crianças e adolescentes e jovens
Público Alvo: crianças e adolescentes e jovens de ambos os sexos, faixa etária de 06 a 15 anos e adolescentes e
jovens 15 a 18 anos, com 20 horas semanais (vulnerabilidades constatadas nos beneficiários: situação de isolamento,
trabalho infantil, ocorrência de violência ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois
anos, apresentados em 72% dos beneficiários) e matriculados conforme estudo socioeconômico, estando
matriculados na rede pública de ensino. Gratuidade Total.
4- Território:
Bairros de abrangência: Vila Galvão, Picanço e Continental, Jd. Rosa de França, Vila Rosália, Jd. Paulista, Flor da
Montanha, Picanço, Jd. Teresópolis, Vale dos Machados, Crepúsculo e Morro do Amor.
CRAS/CREAS de referência: Itapegica
Quantidade de Grupos Solicitados: 02
Público Alvo: crianças e adolescentes e jovens de ambos os sexos, faixa etária de 06 a 15 anos e adolescentes e
jovens 15 a 18 anos.
5- Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados:
Estratégias/Metodológicas
Periodicidade
Articulação em rede
A Equipe Técnica elaborará dinâmica de
trabalho com as crianças, adolescentes,
jovens e suas famílias em caráter individual,
com
orientação,
encaminhamentos
e
acompanhamento
aos
equipamentos
socioassistenciais para, de forma adequada,
acessar os recursos existentes no território.
Os encontros coletivos preveem reuniões
bimestrais em rodas de conversa e palestras
com convidados com temos sociais e
planejamento familiar. A escuta, orientação e
intervenção social específica, ocorrerá quando
houver
situação
de
vulnerabilidades
detectadas nas visitas domiciliares, para o
devido monitoramento e evolução dos
encaminhamentos.
A dinâmica do atendimento oferecido contará
com a manutenção de parcerias com as redes
estadual e municipal de Educação em que
estão devidamente matriculados; Sociedade

As
atividades
previstas
possuem duração de doze
meses.

Resultados Esperados

Os resultados esperados estão
alinhados
aos
seguintes
objetivos do milênio:
Item 5: “Abolição efetiva do
trabalho infantil”: orientação,
acompanhamento individual e
familiar para inibir a prática
existente no território;
Item 8: “Todos trabalhando para
o
desenvolvimento”:
as
atividades propostas resultam
da
utilização
e/ou
encaminhamento
aos
equipamentos
socioassistenciais, acesso as
políticas públicas e órgãos de
direito em benefício das famílias
e da comunidade.
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Civil, Universidades e Faculdades, Clubes de
Serviços, UBS, etc.
















Inclusão Digital: faixa etária de 06 a 14 anos com atividades relacionadas ao conhecimento técnico do
equipamento, seu funcionamento, trabalhando com os Sistemas Operacionais e utilitários de escritório:
processador de textos, planilhas eletrônicas, apresentação de slides, e internet; preparar o adolescente para sua
inserção no mercado de trabalho; faixa etária de 15 a 17 anos (ECA, cap.V, art. 60 a 65) com noções
profissionalizantes baseadas em técnicas profissionais de análise e projeto de sistemas; 2ª feira; manhã 08:30 as
11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; Educador Social.
Hardware: preparar e apresentar ao adolescente toda a estrutura física e lógica do computador, conhecimento de
novas tecnologias e tendências de mercado. Faixa etária de 15 a 17 anos (ECA, cap.V, art. 60 a 65) com
atividades relacionadas ao conhecimento teórico e prático do funcionamento físico e lógico. Identificação,
configuração e instalação de componentes de acordo com a necessidade do cliente; 6ª feira; manhã 08:30 as
11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; Voluntário ENIAC Social.
Robótica: aplicação de técnicas de engenharia para preparar e apresentar ao adolescente e jovem a estrutura
física e lógica da robótica, adquirindo as novas tecnologias. Faixa etária de 15 a 17 anos (ECA, cap.V, art. 60 a
65, para qualificação para o desenvolvimento de equipamentos robóticos, utilizando como ferramentas,
programação, conexões elétricas e eletrônicas, criando rotinas operacionais com movimentos, montagem e
mecânica; 4ª feira; manhã 08:30 as 11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; voluntário ENIAC.
Esporte: cooperação mútua, saúde física e mental. Melhoria do condicionamento físico, motor e lúdico. Faixa
etária de 06 a 17 anos, nas modalidades esportivas: futsal, voleibol e basquetebol; atividades recreativas: jogos
lúdicos, lazer e jogos lógicos: xadrez, damas e dominó; palestras: sexualidade, drogadição e esporte. Campo e
Quadra Poliesportiva; 3ª feira; manhã 08:30 as 11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; Voluntário ENIAC.
Artes: estimular a criatividade, o reaproveitamento de materiais, o desenvolvimento do raciocínio com as cores,
texturas e etc. Faixa etária de 06 a 17 anos, em atividades de pintura, reciclagem, reaproveitamento de material
para enfeites e presentes, ornamento para festas, cartões comemorativos, datas comemorativas e cívicas,
história da arte, exposições, música, dança e teatro; 5ª feira; manhã 08:30 as 11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30
as 17:00; Educador Social.
Ética e Cidadania: estimular os participantes a interpretar de forma sociável seus direitos e obrigações com a
sociedade em geral, usando como meio de sua inclusão social. Faixa etária de 06 a 17 anos e Famílias com
dinâmicas, palestras, dissertações, interpretação de texto, colagem, trabalhos de criatividade individual e coletiva;
5ª feira; manhã 08:30 as 11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; Educador Social.
Leitura: despertar na criança e no adolescente o prazer de ler, aproximando-os de livros, revistas, jornais, etc.
Faixa etária de 06 a 17 anos, com a realização de mediação de leitura aos presentes, facilitando desta forma o
entendimento de texto e exercício da leitura, contato com livros infanto-juvenis e textos variados; 2ª feira; manhã
08:30 as 11:30; tarde 13:30 as 15:00 e 15:30 as 17:00; Educador Social.
Alimentação: café da manhã 08:00 as 08:30; almoço 11:30 as 12:00 e 13:00 as 13:30; lanche 15:00 as 15:30.

6- Monitoramento e Avaliação:
 O atendimento proposto às crianças, adolescentes e jovens e suas famílias tem como impacto social esperado,
contribuir para a redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social com acesso e ampliação aos
serviços socioassistenciais e setoriais para a melhoria da qualidade de vida e de suas famílias, prevenir situações
de isolamento social, desenvolver a autonomia participativa familiar e comunitária sobre seus direitos e deveres e
reduzir com as demais políticas públicas os índices de violência, drogadição, DST/AIDS e gravidez precoce.
 Avaliação trimestral através de Relatório de Frequência de Atividade (Frequência e Avaliações: Avaliação
Individual, Causas Prováveis, Proposta de Solução e Avaliação Final) e Diário de Classe (Conteúdo Programático
Desenvolvido, Metodologia e Eixos Temáticos).
 Os relatórios periódicos de acompanhamento de acordo com exigência da parceria.
 Os apontamentos serão registrados separadamente e arquivadas em prontuários.
 Acompanhamento bimestral de evolução escolar on-line da Secretaria de Estado da Educação.
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7- Recursos Humanos (Que atuam no Serviço):
Nome

Escolaridade

Cargo

Carga Horária

Forma de
Contratação

Custeio

Semanal
Contratação/Coordenação

Superior

Assistente Social

Carlito Andrade dos Santos

Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais

Juliana Bugaglio Sousa

Fundamental

Cozinheira

Contratação

Médio

Educador Social

Contratação

Médio

Monitor

Contratação

Superior

Psicólogo

Lenilton Vieira Freire

Superior

Assistente Administrativo

Estagiário

Superior

Instrutor de Hardware

Estagiário

Superior

Instrutor de Robótica

Estagiário

Superior

Instrutor de Esporte

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

FUMCAD

CLT

AGAM

8 horas

Parceria
Faculdade

AGAMENIAC

8 horas

Parceria
Faculdade

AGAMENIAC

8 horas

Parceria
Faculdade

AGAMENIAC

20 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
15 horas
40 horas

8- Plano de Aplicação dos Recursos:
(Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades)
Quantidade de vagas solicitadas: 46
Despesa
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Consumo
Consumo
Consumo’
Consumo
Consumo’
Consumo
Consumo

Valor anual FUMCAD: R$ 165.600,00
Valor mensal FUMCAD: R$ 13.800,00
Item de Despesa
Quantidade
Valor Total Anual R$
Assistente Social (CLT)
1
R$ 16.920,67
Auxiliar de Serviços Gerais (CLT)
1
R$ 17.493,06
Cozinheira (CLT)
1
R$ 17.493,06
Educador Social (CLT)
1
R$ 19.358,22
Monitor (CLT)
1
R$ 15.964,01
Psicólogo (CLT)
1
R$ 13.663,47
Rescisões
4
R$ 8.613,17
FGTS
6
R$ 8.769,82
INSS
6
R$ 41.532,75
PIS
6
R$ 1.096,23
Sindicato
6
R$ 1.045,32
Vale Alimentação
6
R$ 9.978,00
Assessoria Contábil
R$ 8.300,00
Medicina do Trabalho
R$ 576,00
Alimentação
R$ 1.220,00
Combustível
R$ 1.920,00
GLP
R$ 2.800,00
Higiene e Limpeza
R$ 449,04
Energia Elétrica
R$ 9.600,00
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Consumo
Consumo
Consumo

Telefonia
Manutenção de Veículo e
equipamentos
Tarifas Bancárias

R$ 3.600,00
R$ 400,00

Total Geral
Custeio FUMCAD Anual
Custeio AGAM Anual

R$ 1.320,00
R$ 202.112,82
R$ 165.600,00
R$ 36.512,82

Consumo:
 Alimentação: Lanches e refeição para consumo de 46 atendidos;
 Material Didático, Pedagógico e Expediente: apontador, apagador de lousa, argila, barbante,
bexigas, bobina para Fax, borracha, bloco de papel para FlipCharp, canetas diversas, cola,
cola de alta resistência, cadernos diversos, cartolina, cortiça,CD e DVD gravável e regravável,
color set, contorno para mapa, contact, corretivo, crachá, diário de classe, durepox, envelopes
diversos, fitas adesivas diversas, fita para impressora, estilete e lâmina para estilete, estêncil,
EVA, extrator de grampo, feltro, ficha pautada, fichário, folha de seda, formulário contínuo,
grampo, grampeador, lápis diversos, livro ata, massa de modelar, massa colorida, marca texto,
papeis diversos, pastas diversas, pen drive, pincel diversos, pistola e refil para cola quente,
placas de isopor, plástico em geral, tesouras diversas, tintas diversas, TNT, tapete
emborrachado, tatame, tonner, arquivo morto, papelão, almofada para carimbo, cartucho para
impressora, clips, carimbo, publicação de balanço patrimonial, transporte para passeios,
perfurador, furador, palito de sorvete, pilhas, régua, visor e etiqueta para pasta suspensa;
 Material de Higiene e Limpeza;
 Material Esportivo: bolas diversas, calção, colete, meias, redes, tablados, jogos esportivos e
didáticos, manutenção de equipamento esportivo;
 Prestador de Serviços: Assessoria Contábil, Medicina do Trabalho, Mecânica, Serralheria,
Pedreiro, Pintor, Encanador, Marceneiro e Carpinteiro;
 Outros: combustível para veículo em nome da Instituição, farmácia (band-aid, gaze,
esparadrapo, gelol, paracetamol, dipirona), gás de cozinha, telefonia, internet banda larga,
material descartável em geral, EPI (luvas, botas, óculos, touca, fone, avental), câmeras e
sensores de segurança, assistência técnica, energia elétrica, vestuário (camiseta e avental),
mesa e banho, manutenção (computadores, impressoras, copiadora, telefone, fax, chaveiro,
freezer, geladeira, fogão, veículos, extintores, dedetização, limpeza de caixas d’água,
desratização, desintetização, roçadeira, ventiladores, televisor, DVD, aparelho de som,
liquidificador, espremedor, panelas em geral, batedeira) utensílios domésticos e cozinha,
pequenos reparos (tinta látex, tinta óleo, pinta piso, prego, parafusos e buchas, torneiras, fita
isolante, fios de energia, disjuntor, lâmpadas diversas, fita veda rosca, cal, cimento, telhas
diversas, areia, canos em geral, lixa, boia, broxa, rolo, pincel, solvente, válvulas, interruptor,
tomada, vidraçaria).
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9- Subscrição:
Guarulhos, 05 de dezembro de 2018.
Assinaturas:

Lenisa Freire Rabello
Presidente – AGAM
Responsável pela Execução

Lenilton Vieira Freire
Responsável pela Prestação de Contas
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