 IDENTIFICAÇÃO DA OSC
Nome da OSC: Instituto Elisabetha Randon
Endereço: Av. Abramo Randon, 770 – Bairro Interlagos – Caxias do Sul – RS
CNPJ: 05.768.706/0001-11

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Memorial Randon - Patrimônio Histórico do Transporte de Cargas
no Brasil PRONAC 13.1303
Recurso: Lei Rouanet – art. 18 Lei 8.313/91
Diário Oficial da União: Nº 165 de 27/08/2013, Nº 10 de 15/01/2014, Nº 243 de
21/12/2015, Nº 2 de 05/01/2016, Nº 2 de 03/01/2017, Nº 2 de 03/01/2018, Nº 3 de
04/01/2019 e Nº 2 de 03/01/2020.
Prazo de Captação: 27/08/2013 a 31/12/2020
Valor do Projeto 1ª e 2ª etapa: R$ 1.290.420,00 e R$ 10.987.134,79
Valor Captado 1ª e 2ª etapa: R$ 5.790.902,92
Valor à Captar 2ª etapa: R$ 6.486.651,87
Síntese do Projeto: Viabilizar a implantação do Memorial Randon, através da
reconstrução de três prédios históricos que datam da década de 50, com acervo de
época restaurado e auditório para exposições e treinamento de pessoal e alunos da rede
pública e privada de ensino em ações museológicas como forma de capacitar
profissionais em visitações aos diversos centros museológicos existentes no estado do
Rio Grande do Sul.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Teatro Vida Sempre a Cultura Roda nas Estradas – Ano VII –
PRONAC 18.3713
Recurso: Lei Rouanet – art. 18 Lei 8.313/91
Diário Oficial da União: Nº 188 de 28/09/2018, Nº 2 de 03/01/2019 e Nº 2 de
03/01/2020.
Prazo de Captação: 28/09/2018 a 31/12/2020
Valor do Projeto: R$ 341.892,68
Valor Captado: R$ 341.390,00
Valor à Captar: R$ 502,68
Síntese do Projeto: Realizar apresentações cênicas em diversos estados brasileiros,
notadamente em Escolas, Feiras, Encontros e Eventos com grande circulação de
pessoas, com acesso gratuito, dando continuidade às apresentações de três esquetes
cênicas, montagens realizadas na VI Edição deste Projeto, PRONAC 17.7407, com
linguagens próprias para públicos específicos, crianças, jovens e adultos, textos e
interpretações cênicas que transmitem a mensagem do espetáculo, “Segurança no
Transito”, de forma clara e acessível a faixa etária de cada público, promovendo a VII
Edição do Projeto “Espetáculo Vida Sempre! – A Cultura Roda nas Estradas”. O projeto
pretende atingir prioritariamente crianças da Rede Pública de Ensino, jovens de todas
as classes sociais e no caso do público adulto o foco será prioritariamente os motoristas.
Nesta edição o projeto criará um material gráfico informativo e ilustrado, com
informações e imagens que remetem a mensagem dos textos, material que o público
levará para casa.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: VIDA SEMPRE - VIII EDIÇÃO - PRONAC 19.3061
Recurso: Lei Rouanet – art. 18 Lei 8.313/91
Diário Oficial da União: Nº 212 de 01/11/2019 e Nº 77 de 23/04/2020
Prazo de Captação: 01/11/2019 a 31/12/2020
Valor do Projeto: R$ 603.257,60
Valor Captado: R$ 603.000,00
Valor à Captar: R$ 257,60
Síntese do Projeto: Através desta proposta realizar: Artes Cênicas, especificamente
teatro, com apresentações cênicas que contemplarão diversos estados do Sul do Brasil,
notadamente em Escolas, Feiras, Encontros e Eventos com grande circulação de
pessoas, sempre com acesso gratuito do público. Nas intervenções cênicas serão
interpretados textos sobre o tema segurança no transito. O espetáculo "Vida Sempre! –
A Cultura Roda nas Estradas" terá, nesta edição, o motociclista como mais novo
protagonista, esquete cênica que abordará este emblemático personagem. Museus e
Memória, o projeto visa Higienizar, Restaurar, Atualizar formatos e suportes, classificar
e Catalogar todo acervo do Instituto Elisabetha Randon, composto por arquivo
documental histórico, Acervos: Fotográfico; Iconográfico; Videográfico; fatos políticos
relevantes e registros jornalísticos que preservam a memória e a evolução de Caxias do
Sul-RS e empresas que fizeram da cidade polo do transporte rodoviário de cargas e
passageiros no Brasil.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Programa Florescer Site Forqueta
Termo de Colaboração: 15/2019 aditivo 03 assinado em 09/07/2020.
Recurso: F A S – Fundação de Assistência Social
Vigência: 01/05/2020 a 30/04/2021, acrescido 30 dias para prestação de contas
Valor da Parceria: R$ 221.489,61
Cronograma de Liberação de Recursos:
mai/20
20.347,76
set/20

jun/20
10.989,00
out/20

jul/20
7.022,91
nov/20

ago/20
20.347,76
dez/20

20.347,76
jan/21

20.347,76
fev/21

20.347,76
mar/21

20.347,76
abr/21

20.347,76

20.347,76

20.347,76

20.347,86

Descrição do Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, entre a Administração Pública e a
Entidade/Organização da Sociedade Civil para execução de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no município de Caxias do Sul, para
crianças/adolescentes (de 6 a 15 anos), por meio de repasse financeiro do Orçamento
da F A S, para a Entidade/Organização da Sociedade Civil, na forma do plano de trabalho,
conforme art. 42, parágrafo único, da Lei 13.019/14 e termo de referência do edital de
chamamento público, independente de transcrição. Previsão de atendimento 120 metas
mensais. O número mínimo e máximo admitido é de 115 a 125 metas.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Programa Florescer Site Interlagos
Termo de Colaboração: 16/2019 Aditivo 03 assinado em 09/07/2020
Recurso: F M A S – Fundo Municipal de Assistência Social
Vigência: 01/05/2020 a 30/04/2021, acrescido 30 dias para prestação de contas
Valor da Parceria: R$ 320.611,64
Cronograma de Liberação de Recursos:
mai/20
28.137,29
set/20

jun/20
23.900,71
out/20

jul/20
15.338,03
nov/20

ago/20
28.137,29
dez/20

28.137,29
jan/21

28.137,29
fev/21

28.137,29
mar/21

28.137,29
abr/21

28.137,29

28.137,29

28.137,29

28.137,29

Descrição do Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, entre a Administração Pública e a
Entidade/Organização da Sociedade Civil para execução de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no município de Caxias do Sul, para
crianças/adolescentes (de 6 a 15 anos), por meio de repasse financeiro do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, para a Entidade/Organização da Sociedade Civil,
na forma do plano de trabalho, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei 13.019/14 e
termo de referência do edital de chamamento público. Previsão de atendimento 180
metas mensais. O número mínimo e máximo admitido é de 175 a 185 metas.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Programa Florescer
Termo de Colaboração: 48/2020 assinado em 27/01/2020
Chamamento Público sob nº: 21/2019
Recurso: FMCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Vigência: 27/01/2020 a 31/12/2020, acrescido de 60 dias para prestação de contas
Valor da Parceria: R$ 90.000,00
Cronograma de Liberação de Recursos: Valor liberado até 31/07/2020 R$ 33.407,49
Valor à Receber: R$ 56.592,51
Descrição do Objeto da Parceria: O presente Termo de Colaboração tem por objeto
estabelecer as condições para a execução de esforços entre os participes com
finalidades de interesse público e recíproco, em regime de mútua cooperação com a
Administração Pública, através da execução do projeto “Florescer”, cujo objeto é na área
de contraturno, por meio de serviços específicos no respectivo Plano de Trabalho.
Atendimento a 41 beneficiários do Bairro Cinquentenário Zona norte do município de
Farroupilha e estudantes das escolas municipais desta região.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Psicoterapia Lúdica
Termo de Colaboração - FPE: 1931/2018 FECA assinado em 05/12/2018
Processo: 18/2800-0001488-4
Vigência: 08/02/2019 a 06/03/2020
Valor da Parceria: R$ 59.999,92
Valor Liberado: R$ 59.999,92
Descrição do Objeto da Parceria: O Projeto Psicoterapia Lúdica propõe um espaço
exclusivo para os usuários do Programa Florescer. Uma sala equipada com
computadores (20), televisão, jogos, com mobiliário colorido, pufes, tapetes,
brinquedos. Uma psicóloga que irá propor atividades lúdicas para identificar situações
que necessitem de atendimento e ou encaminhamento. O púbico é formado por 360
usuários de seis a quinze anos, provindos do ensino fundamental público e que
apresentem

vulnerabilidade

social.

O

atendimento,

encaminhamento

e

acompanhamento aos casos que ficarem evidenciadas as necessidades será na sala de
atendimento lúdico, instalada dentro das Casa Florescer Interlagos.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: Enviada – aguardando aprovação

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Programando o Futuro
Termo de Compromisso assinado em 05 de novembro de 2019. Firmaram o presente
instrumento a STAS – Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Instituto Elisabetha
Randon e as empresas financiadoras: Master, Castertech e Jost.
Recurso: Lei da Solidariedade – Lei 11.853/2002 e suas alterações (Programa de Apoio
a Inclusão e Promoção Social)
Prazo de Execução: 12 meses - projeto suspenso devido a pandemia pelo coronavírus
(COVID-19).
Valor da Parceria: R$ 189.256,00
Valor Liberado: R$ 189.256,00
Descrição do Objeto da Parceria: Estimular a criatividade entre 40 crianças adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, cadastradas pelo CRAS de Caxias do Sul,
desenvolvendo atividades que proporcionem a fluência no uso das novas tecnologias,
despertando um conjunto de habilidades voltadas à programação, cada vez mais
necessárias no século XXI, além de fomentar o aprendizado de competências
necessárias para seu desenvolvimento integral e o fortalecimento de vínculos
interpessoais, familiares e comunitários, visto que utilizarão espaço cedido pelo centro
universitário para apresentação de trabalhos para comunidade acadêmica e para seus
familiares. Acredita-se que a programação ajuda a ver o mundo de maneira mais criativa
e crítica.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: em andamento

 DADOS DA PARCERIA
Nome do Projeto: Projeto Florestar: Plantando o Futuro
Termo de Compromisso: 01/2020 assinado em 26 de março de 2020- Firmaram o
presente instrumento a STAS – Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Instituto
Elisabetha Randon e a empresa financiadora Fras-le S/A.

Recurso: Lei da Solidariedade – Lei 11.853/2002 e suas alterações (Programa de Apoio
a Inclusão e Promoção Social)

Prazo de Execução: 10 meses - projeto suspenso devido a pandemia pelo coronavírus
(COVID-19).
Valor da Parceria: R$ 123.270,00
Valor Liberado: R$ 0,00
Descrição do Objeto da Parceria: O objetivo do projeto é utilizar ações ambientais
permitindo que os usuários entrem em contato com temas de conservação e
preservação, tanto referentes ao meio ambiente como com a cidade/bairro em que
vivem. Os usuários estarão envolvidos em atividades práticas e teóricas sobre
conservação do ambiente, importância da natureza e em especial vivenciarão
experiências junto a natureza, garantindo assim que compreendam seu papel como ator
importante na preservação ambiental.
 SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas: projeto não foi iniciado devido a Pandemia pelo Coronavírus.

