
O Farol está ali para fazer uma coisa, fazer brilhar a Luz.
O Propósito da Luz muitas vezes varia.

Às vezes é uma advertência,
às vezes está lá para chamar atenção e

às vezes está ali para guiar!
Kryon.

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO O FAROL – Social.

Mês de Referência: Janeiro de 2022.

Preparado por: Angélica Gama – Presidente
Silvia Gontijo – Vice-Presidente

Aprovado por:     Zilda Pessoa – Diretora Financeira

Dando continuidade ao nosso braço social, atendemos nesse mês 66 famílias
carentes da comunidade do Morro da Cruz - São Sebastião, com a entrega de um kit
composto por uma cesta verde e produtos de higiene / limpeza.

Neste mês de janeiro, a ação foi realizada no dia 22/01/2022 das 10h às 11h na
sede do Projeto O FAROL - Esporte Educação, localizada na chácara 58, na Colônia
Agrícola do Morro da Cruz, em São Sebastião. Contamos com a colaboração de 3 (três)
voluntários que nos auxiliaram na organização e entrega das cestas e kits higiene /
limpeza e atendemos 231 pessoas indiretamente com a ação.

De acordo com os critérios estabelecidos pela W6OS, os assistidos teriam o
apoio durante 12 (doze) meses e após esse prazo, seria feito um remanejamento em
virtude do número de pessoas que estão inseridas na lista de espera, um total de 83
nomes aguardando uma oportunidade de receber este kit. Por esta razão, a partir do mês
de fevereiro, será feita uma alteração na lista de beneficiados, tendo em vista que
tivemos 49 (quarenta e nove) famílias que foram atendidas por 12 meses ou mais pela
nossa doação das cestas e kits. Ressaltamos que este critério foi esclarecido e assinado
por meio de um termo de adesão em fevereiro de 2021 para que todas as famílias
tivessem o conhecimento e, assim, a W6OS conseguisse ampliar esse auxílio para
outras famílias que estão na lista de espera.

O valor total arrecadado na conta da W6OS no período de 18 de dezembro de
2021 a 21 de janeiro de 2022 foi de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), conferido no
extrato bancário, da conta referente ao Banco do Brasil, Ag: 1003 no dia 25/01.

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto,
entrou em contato com os beneficiados e com as 5 primeiras pessoas que compõem a
lista de espera para avisar a data, o local e o horário agendado da distribuição das cestas,
bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial, a importância do
distanciamento social e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada das
doações no local. Todos foram avisados de tais procedimentos.



As ligações e as mensagens enviadas pelo WhatsApp para as famílias também
corrobora para a conscientização das pessoas com relação a assiduidade as entregas, à
higiene, a limpeza e os cuidados necessários para combatermos a COVID -19.

❖ Famílias Contempladas – cestas verdes

Famílias
Contempladas

Número de Membros na
família

Número de cesta
recebida

07 Até 2 pessoas 1

57 3 a 5 pessoas 1

02 Mais de 7 pessoas 2

Número de Famílias
contempladas

Número médio de
pessoas beneficiadas

Número de cestas
compradas pela W6OS

66 famílias 231 pessoas 68 unidades

❖ Despesas Essenciais

Cestas verdes Água sanitária Detergente Sabonete

Quantidade 68 unid. 67 unid 65 unid 130 unid

Valor
Unitário

R$ 19,00 R$ 2,45 R$ 1,39 R$ 1,15

Total R$  1.292,00 R$ 164,15 R$ 90,35 R$ 149,50

Total
Essencial

R$ 1696,00 (hum mil, seiscentos e noventa e seis
reais)

❖ Despesas Superficiais  

Itens Valor
Transporte cestas R$ 100,00

TOTAL R$ 100,00

❖ Despesas Total  

Despesas Valor

Despesas Essencial R$ 1.696,00
Despesas Superficiais R$ 100,00

Total R$1.796,00



ANEXO – NOTAS FISCAIS

DESPESAS ESSENCIAIS

1. Cestas Verdes



2. Atacadão Assai - itens de higiene, limpeza e alimentos



DESPESAS SUPERFICIAIS

3. Transporte das cestas

A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 29 de janeiro de 2021.

___ _____________________________________
Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

W6 Organização Social.


