RELATÓRIO FINAL
Projeto: Cãomiando pela Conscientização
Proponente: Rosa dos Ventos
Local: Município Nova Lima

O projeto teve duração de dez meses. As atividades foram desenvolvidas e as
metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz
lógica apresentada inicialmente na plataforma Semente. As atividades realizadas
foram:

- Capacitação de Agentes de Saúde do Município de Nova Lima;
- Aplicação de jogos com as turmas do 1° e 5° ano das escolas municipais de Nova
Lima;
- Concurso (escolha do nome de um cachorro de rua) para envolvimento de alunos em
história;
- Castração de animais domésticos em situação de rua;
- Diagnóstico com levantamento de dados a fim de conhecer a realidade dos animais
domésticos do município em relação à posse responsável;

O projeto obteve resultado satisfatório para o município já que apresentou
ações nas escolas municipais, com os agentes públicos de saúde, além do
envolvimento com os moradores do entorno demonstrando a importância da posse
responsável.
Todo o trabalho desenvolvido resultou em um diagnóstico apresentado à
plataforma. O diagnóstico é de grande valia para a população, e possui resultados
significativos locais. Este material, e todos os outros produzidos ao longo do projeto
podem ser alcançados no relatório final de prestação de contas apresentado pelo
proponente responsável (CD em anexo).

Com relação ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total R$
95.906,89 (noventa e cinco mil novecentos e seis reais e oitenta e nove centavos), e o
projeto obteve rendimento de R$ 3.771,40 (três mil setecentos e setenta e um reais e
quarenta

centavos),

totalizando

no

valor

global

de

R$

99.678,29 (noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove
centavos).
O projeto foi finalizado em maio de 2017 e obteve saldo remanescente,
equivalente a R$ 18.381,73 (dezoito mil trezentos e oitenta e um real e setenta e três
centavos). Este valor remanescente foi utilizado em ações extras do projeto,
autorizadas previamente pela Promotoria de Nova Lima, sendo elas:

- Aquisição de máquina de leitura de dados;
- Aquisição de 900 microchips para serem aplicados nos animais participantes dos
projetos DO BEM PET, tais como eventos de adoção, castração, entre outros.
- Produtos de comunicação/divulgação.

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto (inclusive das ações
extras) foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e
cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de
monitoramento do Semente, e o extrato com todos os custos pode ser verificado tanto
na plataforma, quanto no documento em anexo.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas
final do presente projeto.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018.

