Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Dotação Orçamentária Ministério do Esporte

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade:
Entidade:
CNPJ:
UF:
Município:
Endereço:
Logradouro:
Complemento:
DDD(Telefone):
DDD(Fax):
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)
Dirigente:
CPF Dirigente:
RG Dirigente:

Municipal
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
07726540000104
Data Emissão:
CE
Pedra Branca
Rua José Joaquim de Sousa, n10, centro
rua
n10
CEP:
88
Telefone:
88
Fax:
prefeiturapb@gmail.com

15/03/2010

63630000
35152435
35152444

Antonio Góis Monteiro Mendes
01022334387
94014027460

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador:
UF:
Município:
Endereço:
Logradouro:
Complemento:
DDD(Telefone):
DDD(Fax):
DDD(Cel):
E-mail:(Informe apenas um)

Francisco Tadeu Matos Diassis
CE
Rua Luiz Gonzaga, 56
rua
n. 56
88
88
88
tatiana.m.m@hotmail.com

CEP:
Telefone:
Fax
Celular:

63630000
35152437
35152437
96011303

Entidade de Controle Social
Entidade
UF:
Município:
Endereço:
Logradouro:
Complemento:
DDD(Telefone):
DDD(Fax):
E-mail:(Informe apenas um)
Dirigente/Representante:

Conselho Municipal de Cultura e Turismo
CE
Pedra Branca
Rua Judite Esmeralda, s/n
Rua
s/n
88
Telefone:
88
Fax
xicobarreto29@hotmail.com
Francisco Barreto Cavalcante

Apresentação(tendo como referência 20 linhas):

35152250
35152444

O município de Pedra Branca está localizado na Região Central do estado do Ceará, distando 280km
da capital. Conforme censo IBGE possui 42.152 habitantes, sendo considerado município de pequeno
porte II pela assistência e porte médio pela saúde. Tem uma economia baseada na agricultura de
subsistência, no funcionamento do comércio varejista e no funcionalismo público dispondo de uma
rede satisfatória de serviços públicos e de uma potencialidade turística, pelos recursos naturais e
manifestações culturais. Apresenta uma estrutura que permite o funcionamento de diversos serviços
públicos, conforme as áreas a seguir: Saúde 13 equipes de PSF, 01 Centro de Saúde, 01 núcleo de
assistência a saúde da família, 01 Centro de Atenção Psicossocial, 01 hospital que atende urgências e
as clinicas básicas, 01laboratório de análises clinicas e serviço de radiologia e ultrassonografia.
Educação 60 escolas de educação infantil e fundamental, 03 escolas de ensino médio, transporte
escolar e 01 escola de ensino profissional (em construção) com capacidade para 350 alunos.
Assistência Social dispõe de 01 CRAS, 01 CREAS, 01 pólo de atendimento as famílias m situação de
vulnerabilidade social, 10 coletivos do Projovem Adolescente, 236 crianças e adolescentes no PETI,
8.750 famílias cadastradas no CadÚnico, serviços do balcão da cidadania, brinquedoteca, grupo de
idosos e o benefício de prestação continuada. Cultura, Esporte e Lazer 01 núcleo de arte, educação e
cultura, 01 projeto de esporte educacional, 01 liga esportiva e grupos de capoeira, teatro, dança e
música. Conta com o funcionamento e vários conselhos municipais, dentre eles: Assistência Social,
da Saúde, da Cultura e Turismo, dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelar, da Mulher e de
Desenvolvimento Sustentável.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):
O presente projeto contribuirá na melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas, bem como
para o fortalecimento comunitário por meio da mobilização e participação social devido à possibilidade
de envolvimento e participação de um público de todas as faixas etárias como crianças, adolescentes,
jovem, adultos e idosos, além da inclusão de pessoas com deficiência. Isso proporcionará lições de
cidadania com respeito às diferenças, uma vez que acontecerão atividades intergeracionais e
relacionadas à questão de gênero, como também será trabalhada a capacidade de
resiliência/superação das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais incluídas no projeto.
No que se refere aos aspectos relacionados a saúde, promoverá e incentivará a prática de hábitos
saudáveis e contribuirá com a prevenção da obesidade e de complicações das condições crônicas em
adultos e idosos; também contribuirá com o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e
adolescentes. Vale ressaltar, que além de fortalecer e incrementar as ações existentes no município
fortalecerá também os vínculos comunitários através da utilização e valorização dos espaços e
equipamentos públicos existentes nas comunidades atendidas. O Projeto terá um sub-núcleo no
distrito de Santa Cruz do Banabuiu, por este apresentar um número considerável de famílias em
situação de vulnerabilidade social. Por conseguinte, se configurará como uma ação preventiva a
situações de risco de crianças e adolescentes, que atualmente estão envolvidas com drogas, álcool e
violências, além de proporcionar a descoberta e o desenvolvimento de suas potencialidades.
Comunidade atendida por outro Projeto Social
Segundo Tempo
Outros:

Sim

Cadastro de Cidades
Qtd
1

Habitantes
40762 CE

UF:

Código Município
Município:
2310506 Pedra Branca

Parcerias
Qtd

Nome da Entidade

Nome do
Atribuições
DDD
Responsável
1 Secretaria
Ana Maria Mendes Desenvolvimento 88
Municipal do
Barros
de
Trabalho e
ações/atividades
Assistência Social
conjuntas com os
usuários dos
serviços sócioassistenc
2 Secretaria
Maria do Carmo
Concessão de
88
Municipal de
Mendes
espaços físicos
Educação
adequados para a
prática esportivas e
dos recursos
humanos, a
3 Secretaria
Tânia Leite Parente Concessão dos
88
Municipal de
profissionais da
Saúde
saúde na
capacitação dos
agentes sociais no
módulo de aprof
4 Associação
Raimundo Ferreira Mobilização,
88
Municipal dos
Marques
encaminhamento e
Deficientes Físicos
inserção das
de Pedra Branca
pessoas com
deficiência no
projeto.
N° de Núcleos
Valor Solicitado
Valor da Contrapartida
1
R$ 103.024,80
R$ 4.000,00

Telefone:
35152419

35152440

35152423

99124491

Total
R$ 107.024,80

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):
N° Adultos (25 a 59 anos):

N° Portadores de
Necessidades Epeciais:
N° Núcleos:
N° Eventos:
N° Encontros de Formação:
Nº Pessoas Contratadas e
Contrapartida

150 N° Jovens (15 a 24 anos):

100

80 N° Idosos (a partir de 60
anos):
N°Total de Inscritos: 400
30 N° Municípios:

70

1

1 N° Bairros Atendidos:
10 N° Pessoas Beneficiadas:
3 N° Pessoas Beneficiadas
P/Encontro Formação:
7 N° Duração do Projeto
(meses):

5
4000
20
14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos
Atividade
Escolinha de iniciação esportiva: futebol, basquete e volley
(público: crianças e adolescentes de 07 a 14 anos);
Ginástica aeróbica e de alongamento adaptada para adultos
e idosos
Oficinas com jogos interativos e atividades esportivas para
crianças, adolescentes e adultos atendidos no CAPS.
Oficinas de artesanato (voltadas principalmente para os
adultos e idosos)
Oficinas temáticas para os jovens funcionando como rodas
de conversas, discutindo temas como: saúde, sexualidade,
drogas, violência, questões de gênero, cidadania, respeito,
dentre outros;
5.2 - Eventos de Esporte e Lazer

Dia da Semana
Terça-feira, Quinta-feira

Período
Manhã, Tarde

Segunda-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira
Sexta-feira, Quarta-feira

Manhã

Sexta-feira, Quarta-feira

Tarde

Quarta-feira, Segunda-feira,
Sexta-feira

Tarde, Manhã

Tarde, Manhã

Serão realizados os seguintes eventos:-Ação global de saúde (palestras acerca dos cuidados básicos para com a saúde,
atividades de prevenção a obesidade, tabagismo, doenças crônicas, diabetes, dentre outras doenças relacionadas a falta
de cuidados básicos, atividades de lazer)-Passeio ciclístico da paz (Participação de crianças e adolescentes em
movimento pela paz; passeio pelas ruas da cidade divulgando a não-violência);-Gincana de jogos de mesa (baralho,
dominó, ludo, dama); -Ação Vida Ativa: informações básicas sobre saúde para adultos maiores de 45 anos e idosos
(medição de glicose, pressão arterial, controle do peso, encaminhamentos necessários, orientações odontológicas,
massagem, dentre outros);-Tapioca com fofoca: reuniões com o público feminino nos períodos da tarde, onde acontecerá
discussão de temas ligados à questão de gênero, orientações básicas, dentre outros;-Gincana de futebol, basquete e
volley;-Campanha pela não-violência;-Arraial da cidadania;-Caminhada pela saúde;-Ação pelo não-preconceito
5.3 - Formação Continuada
Serão realizados grupos de estudo e discussão acerca dos temas que estejam relacionados à saúde, terceira idade,
qualidade de vida, esporte, infância e juventude. Para tanto serão utilizados os seguintes instrumentais: leitura de livros
base, filmes temáticos, jogos lúdicos e dinâmicas de grupo. A periodicidade para essas atividades ocorrerá durante duas
vezes ao mês; Baseado nas discussões feitas nos grupos de estudo será feito reuniões de planejamento onde serão
organizadas as atividades realizadas nas atividades sistemáticas, bem como nos eventos. Essas reuniões ocorrerão
durante 01 (uma) vez ao mês;Será ainda realizada visita aos locais onde acontecerão as atividades, com o intuito de
verificar in loco se o que fora proposto inicialmente está obtendo resultado satisfatório, do contrário será refeito o
planejamento baseado nesses resultados;Para concluir a formação continuada serão organizados relatórios feitos durante
reuniões mensais entre os agentes sociais e o Coordenador de núcleo.

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação será feita mediante panfletagem em algumas localidades, bem como fixados cartazes e faixas em locais
estratégicos para informar cada evento. Será ainda utilizada a rádio local para a divulgação (spot).
Serão divulgados ainda nas escolas por professores, além de em outros locais públicos através dos profissionais da
própria entidade (por exemplo; postos de saúde, Conselho tutelar, dentre outros).

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo:
Inscritos:
UF:
Endereço:
Logradouro:
Cep:
Sub-Núcleo:
Inscritos:
UF:
Endereço:
Logradouro:
Cep:

01 (pelc nucleo - todas as faixas etárias)
400 Situação:
CE
Município:
SEDE DO MUNICIPIO
RUA
Complemento:
63630000
01
200 Situação:
CE
Município:
SANTA CRUZ DO BANABUIU
DISTRITO
Complemento:
63630000

Próprio
Pedra Branca
S/N

Próprio
Pedra Branca
--

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade
Item
BOLAS DE BASQUETE
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO
BOLAS DE VÔLEI
JOGOS DE XADREZ
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO
REDES - VÔLEI
JOGOS DE DAMA
CAMISETAS
PARES DE REDES-BASQUETE

Quantidade
20
20
20
50
2
2
50
400
2

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV

060247/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome
MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO
MESA DE PEBOLIM (TOTO)
PROJETOR DE MULTIMIDIA
TELA RETRATIL COM TRIPE 100"
(1,80 X 1,80)
APARELHO DE SOM
CAIXA AMPLIFICADORA
MICROFONE

Tipo
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Valor
R$ 700,00
R$ 800,00
R$ 1.750,00
R$ 900,00

Permanente
Permanente
Permanente

R$ 1.000,00
R$ 300,00
R$ 680,00

APARELHO DE DVD
COLCHONETE PARA FITNES
MESAS DE PLASTICO

Permanente
Permanente
Permanente

R$ 550,00
R$ 1.500,00
R$ 2.320,00
Total: R$ 10.500,00

