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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: 

Nome da Organização: Associação Pastoral de Rua 

CNPJ:13.420.254/0001-00 

Termo da Parceria nº: 010/2017/SSPMG 

Vigência: 20/04/2017 a 30/04/2018 

Ano de referência: 2017/2018 

Valor repassado no ano de referência: R$38.888,86 

 

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO EXECUTADO:  

A Entidade Associação Pastoral de Rua tem por finalidade desenvolver atividades junto à população de rua de 

Pouso Alegre visando transformar a qualidade de suas vidas através de : alimentação, higiene, buscando 

parcerias com instituições que trabalham com alcoólatras e químicos dependentes e com organizações 

governamentais e não governamentais visando a sua reintegração na sociedade. 

 

3- CUMPRIMENTO DO OBJETO E COMPARATIVO DE METAS PROPOSTAS COM OS 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

3.1- Relatório das metas: 

- Atendimento à população em situação de rua com as seguintes ações: 

- Acolhimento com a realização de um cadastro dos moradores e trecheiros que passam por nossa cidade; 

- Especificamente nas terças-feiras de cada semana, é oferecido um café da manhã elaborado, com direito a 

banho e troca de vestuário; 

- Proporcionar janta através de distribuição de marmitex diariamente; 

- Encaminhar os alcóolatras e químicos dependentes para instituições que trabalham com os mesmos; 

-  Providenciar passagens de ônibus para a população de rua atendida pelo técnico setor de recambiamento do 

Centro Pop; e 

- Encaminhar ao mercado de trabalho todos aqueles que desejarem. 

 

3.2- Ações executadas:  

- Foram atendidas cerca de 100 moradores de rua, tanto nas terças-feiras com o café da manhã e banho, quanto 

à noite quando são levadas as refeições até eles em vários pontos da cidade; 

- São adquiridos os ingredientes para a sopa (refeição variada) junto à comunidade, voluntários, e com o 

dinheiro que recebemos do convênio com a Prefeitura; 

- Também realizamos corte de cabelo e barba, no dia do banho; e 

É feito a triagem no Centro Pop para encaminhamento daqueles que querem o retorno para sua cidade de 

origem. 

 

3.3- Alcance dos objetivos: 

Com a parceria com o Município, a Associação Pastoral de Rua, conseguiu atender as metas propostas, 

considerando a melhoria na qualidade dos serviços prestados, aquisição de alimentos, combustível, material de 

limpeza, esses itens necessários para a execução das atividades supracitada, atingindo o objetivo de trazer mais 

dignidade a esses moradores de rua, vítimas dos vícios, do abandono, dos problemas sociais. 
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4- Conclusão: 

É de extrema importância para a Pastoral de Rua essa parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre. Sabemos que 

é um problema social muito grande que assola o país e talvez o mundo, essa situação dos moradores de rua. 

Devemos, então, reunir nossas forças para dar uma vida mais digna para esses nossos irmãos, com a esperança 

de que um dia talvez, não existam mais pessoas nessa situação tão humilhante que é não ter casa para voltar. 

 

Pouso Alegre – MG, 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Reginéa Aparecida Muniz dos Santos 
Presidente 

CPF: 461.632.206-68 

 


