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Relatório de Atividades

 Na data do dia 09 de agosto foi comemorado o dia dos pais, com cardápio especial,
ornamentação do salão com bolas de bexiga e cartazes, música ao vivo e distribuição
de lembrancinhas para os pais.

 No mês de setembro a unidade foi decorada pela campanha brasileira de prevenção
ao suicídio – Setembro amarelo.

 Na data do dia 21/09 foi ministrado Curso de Pães artesanais com a
participação de 27 pessoas.

 Na data do dia 01 de outubro foi celebrado o Dia do Idoso. Realizado decoração no
salão e distribuição de mensagem para os idosos.

 Na data do dia 11 de outubro foi comemorado o dia das crianças com
decoração do local, com palhaço interagindo com as crianças e distribuído
saquinhos surpresa para as crianças.

 Na data do dia 16 de outubro, foi celebrado o dia mundial da alimentação, com
cardápio especial elaborado por um chefe de cozinha convidado, e decoração da
unidade.

 Na data do dia 25 de outubro, foi realizada ação de conscientização Outubro Rosa,
com cartazes e decoração da unidade.

 Na data do dia 13 de novembro foi celebrado o dia da caridade, em
recordação ao dia do pobre, servindo café da manhã e sopa gratuita.

 Na data do dia 22 de novembro, foi realizado ação de conscientização do
Novembro Azul com distribuição de folder informativo sobre a prevenção do
Câncer de Próstata.

 Na data do dia 30 de novembro foi ministrado curso de Panetone com
participação de 24 pessoas.

 Na data do dia 12 de dezembro foi celebrado o primeiro aniversário do
restaurante Bom Prato sob a administração da Associação Missão Sede Santos
(AMSS). Foi servido cardápio especial, decoração do local, música ao vivo e a
presença do Presidente da AMSS e dos representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Social.

 Na data do dia 20 de dezembro foi comemorado o Natal, com almoço gratuito e
cardápio especial. Ambiente decorado com enfeites natalinos e distribuídos
presentes pelo papai Noel para as crianças.

EXECUÇÃO
REFEIÇÕES
Previsto

Executado

%

37.394

30.900

121,0%

Café da manhã
128.750

156.384

121,5%

159.650

193.778

121,4%

Almoço

Total
RECURSOS
Previsto

Executado

%

R$
976.611,74

124,3%

R$
663.114,00
Estadual
Municipal
R$
122.313,00
Usuários
Outros
R$
785.427,00
Total

São Paulo, 20 de Março 2020.

Associação Missão Sede Santos
Pe Marlon Múcio Corrêa Silveira

