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

Origem do Recurso
Emenda Parlamentar

Parlamentar
Nome do Parlamentar:
VIGNATTI

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Entidade: CENTRO CULTURAL ESCRAVA ANASTACIA
CNPJ: 02573208000125 Data Emissão: 08/06/1998
UF: SC
Município: Florianópolis
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610
Logradouro: Rua General Vieira da Rosa, 610
Complemento: Mont Serrat CEP: 88020420
DDD(Telefone): 48 Telefone: 3228.5356
DDD(Fax): 48 Fax: 3224.1151
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

falecom@ccea.org.br

Dirigente: Pe. Vilson Groh
CPF Dirigente: 60743140982 RG Dirigente: 522.576

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Ivone Maria Perassa
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610
Logradouro: Rua General Vieira da Rosa, 610
Complemento: Mont Serrat CEP: 88020420
DDD(Telefone): 48 Telefone: 3228.5356
DDD(Fax): 48 Fax 3224.1151
DDD(Cel): 48 Celular: 84045579
E-mail:(Informe apenas um) ivonemperassa@gmail.com

Entidade de Controle Social
Entidade Centro Social Marista Irmão Celso Conte
UF: SC
Município: Florianópolis
Endereço: Servidão da Felicidade
Logradouro: Servidão da Felicidade
Complemento: Alto da Caieira
DDD(Telefone): 48 Telefone: 3225.3636
DDD(Fax): 48 Fax 3225.3636
E-mail:(Informe apenas um) krmadeira@marista.org.br
Dirigente/Representante: Katia Regina Madeira
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



Este projeto é uma ação do Centro Cultural Escrava Anastácia  CCEA, baseada no PROCURANDO CAMINHO, iniciado
em março de 2007, que atendeu 75 adolescentes e jovens oriundos de áreas de extrema vulnerabilidade social das
comunidades empobrecidas da Grande Florianópolis. O CCEA atua prioritariamente com comunidades empobrecidas,
buscando o empoderamento de sujeitos individuais e coletivos das periferias e sua inserção social, através da
implementação de processos  educativos que possibilitem o aumento da auto-estima, da capacidade de leitura e
compreensão da realidade sócio-cultural e o compromisso comunitário e cidadão.
A partir de sua experiência nas áreas de formação (formação humana e cidadã, qualificação profissional), inserção
(laboral, escolar, comunitária) e proteção (medidas sócioeducativas, abrigamento, atendimento a vítimas de crimes),
iniciou esta ação num projeto piloto envolvendo adolescentes e jovens de 3 áreas, componentes de gangues de
comunidades empobrecidas de Florianópolis, envolvidos com o narcotráfico e com a criminalidade.
São meninos e meninas que, ao praticar esportes de aventura, oficinas de formação humana e cidadã, experimentaram,
desta forma, outras possibilidades de conduzirem suas vidas.
A partir desta ação, que desmontou esquemas de violência e narcotráfico nas comunidades citadas, será possível
desenvolver ações de esporte e lazer nestas comunidades, envolvendo pessoas de todas as faixas etárias.
Esta ação do "Programa Esporte e Lazer da Cidade" irá beneficiar 1.200 pessoas diretamente nas atividades cotidianas e
envolverá 12.000 pessoas, de todas as faixas etárias, dentre elas portadores de necessidades especiais.
Cabe ressaltar que em todas as ações, atividades e eventos, em que for possível, participarão as pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):
O CCEA foi procurado por um grupo de adolescentes e jovens completamente envolvidos com o universo da criminalidade
e do narcotráfico, em 2007, por estarem marcados pra morrer por gangue rival, e queriam uma saída alternativa pra suas
vidas. Iniciou-se um processo de construção coletiva com estes 25 adolescentes e jovens e a proposta foi a prática de
esportes de aventura.
A partir desta experiência piloto, com prática de esportes de aventura, em particular o surf e o rapel, foi possível esta
importante ação de (re)inserção social, comunitária, escolar, familiar e laboral. Além disso, o afastamento cotidiano do
universo da criminalidade, da violência, do narcotráfico e das gangues armadas, permitiu que, nestas comunidades, seja
possível a instalação de núcleos de esporte e lazer, oportunizando a convivência comunitária através das práticas de
esporte e lazer, para todas as faixas etárias, bem como pessoas portadoras de necessidades especiais.
Dentre elas, será possível participar de:
- atividades de pintura para crianças e adolescentes;
- atividades lúdicas e teatrais para crianças e adolescentes;
- ações de esportes de aventura - prática de surf, rapel e trilhas, com adolescentes e jovens;
- oficinas de capoeira, com crianças e adolescentes, nas comunidades envolvidas, com rodas de capoeira, oficinas de
instrumentos, intercâmbio com grupos de outras comunidades;
- oficina de convivência para idosos, incluindo jogos, práticas desportivas, rodadas de bingos, oficinas de saúde;
- tardes de lazer, realizadas nas comunidades atenidas pelo projeto, com práticas esportivas (volei, futebol, xadrez, rodas
de capoeira, brincadeiras de roda, oficinas de arte e esporte), envolvendo pessoas de todas as faixas etárias.
 O presente projeto está contemplado na Emenda Parlamentar N. 1976.0005 (Funcional Programática:
27.812.1250.2667.0042), proposta pelo Deputado Federal Cláudio Vignatti.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 396723 SC 4205407 Florianópolis
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

3 R$ 200.000,00 R$ 23.600,00 R$ 223.600,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Centro de
Educação e
Evangelização
Popular

Patricia Kinchescki colaboração
técnica

48 32447497

2 ABEC Katia Regina
Madeira

colaboração
técnico-financeira

48 3224.9051

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

450 N° Jovens (15 a 24 anos): 400

N° Adultos (25 a 59 anos): 270 N° Idosos (a partir de 60
anos):

80

N°Total de Inscritos: 1200
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

12 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 3 N° Bairros Atendidos: 4
N° Eventos: 13 N° Pessoas Beneficiadas: 15600
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
30

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

23 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades



5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos
Atividade Dia da Semana Período

Atividades de pintura para crianças e adolescentes Terça-feira, Sábado, Quinta-
feira

Tarde, Manhã

Atividades lúdicas e teatrais para crianças e adolescentes Segunda-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira

Tarde, Manhã

Ações de esportes de aventura - prática de surf, rapel e
trilhas, com adolescentes e jovens

Sexta-feira, Quarta-feira,
Segunda-feira

Tarde, Manhã

Oficinas de Capoeira, com crianças e adolescentes, nas
comunidades envolvidas, com rodas de capoeira, oficinas de
instrumentos, intercâmbio com grupos de outras
comunidades

Terça-feira, Sábado, Quinta-
feira

Tarde

Oficinas de Convivência para Idosos, incluindo jogos,
práticas desportivas, rodadas de bingos, oficinas de saúde

Segunda-feira, Quarta-feira,
Sexta-feira

Manhã, Tarde

Tardes de lazer, realizadas nas comunidades atendidas pelo
projeto, com práticas esportivas (volei, futebol, xadrez, rodas
de capoeira, brincadeiras de roda, oficinas de arte e
esporte), envolvendo pessoas de todas as faixas etárias

Terça-feira, Sábado, Quinta-
feira

Tarde

5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Macro eventos:
- 3 festivais de Surf (1 por núcleo - já foram realizados 2 com grupos de adolescentes e jovens do projeto piloto);
- 3 ruas de lazer (1 por núcleo), contemplando as comunidades Alto da Caieira, Monte Serrat, Chico Mendes e Novo
Horizonte, abertas a outras comunidades,  com práticas esportivas de volei, futebol, xadrez, rodas de capoeira,
brincadeiras de roda, oficinas de arte e esporte, envolvendo pessoas de todas as faixas etárias

Micro eventos:
- 4 batizados de Capoeira, com as crianças e os adolescentes (1 em cada comunidade - Alto da Caieira, Monte Serrat,
Chico Mendes e Novo Horizonte);
- 3 eventos de lazer do Grupo da Terceira Idade (1 por núcleo), contemplando intercâmbio com grupos e atividades de
lazer e passeios;
5.3 - Formação Continuada
1 Mód Introdutório - 32 h  será realizado no mês 2 do projeto, como preparação ao início das atividades. Participarão os
agentes e coordenadores pré-selecionados, antes da contratação efetiva, sendo um dos critérios para a mesma.
Participarão também outros profissionais que, de alguma forma, estejam relacionados à política local de esporte e de
lazer, desde que respeitados os limites máximos de 30 vagas por turma.
2 Mód Aprofundamento / Formação em serviço: Ocorrerá durante todo o período de duração do convênio com reuniões
para estudo, troca de idéias, planejamento, palestras e oficinas, com todos os envolvidos com o Programa, sob
responsabilidade da Coordenação Pedagógica do CCEA. A partir dos temas desenvolvidos no módulo introdutório, serão
definidos em cada encontro quinzenal o tema a ser desenvolvido/aprofundado/organizado no próximo encontro, dentre
eles planejamento, relato de experiências, temas específicos , avaliação
3 Mód Avaliação 32h, sendo 16 no 6º mês e 16 nos últimos de execução.

6 - Divulgação e Inscrição
O projeto será divulgado:
- através dos grupos atualmente participantes dos projetos;
- através das entidades parceiras;
- através das associações de moradores das comunidades.
Após a divulgação, serão abertas as inscrições para os participantes.
Nos locais de realização das ações, haverá sempre a identificação do projeto, através da confecção de banners e faixas,
constando a identificação do projeto, da instituição, do programa governamental e dos apoios.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Chico Mendes
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: SC Município: Florianópolis
Endereço: Rua Tolentino de Carvalho, 1
Logradouro: Rua Tolentino de Carvalho, 1 Complemento: Estreito
Cep: 88075530
Núcleo: Novo Horizonte
Inscritos: 400 Situação: Cedido
UF: SC Município: Florianópolis
Endereço: Rua Tolentino de Carvalho, 1
Logradouro: Rua Tolentino de Carvalho, 1 Complemento: Estreito
Cep: 88075530
Núcleo: Núcleo Alto da Caieira
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: SC Município: Florianópolis
Endereço: R. Gen. Vieira da Rosa 610



Logradouro: R. Gen. Vieira da Rosa 610 Complemento: Mont Serrat
Cep: 88020420

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 3
BOLAS DE VÔLEI 60
BONÉS ESPORTIVOS 1200
JOGOS DE XADREZ 30
REDES -  VÔLEI 9
CAMISETAS 1200

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 087058/2009.

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

barracas em estrutura metálica Permanente R$ 10.000,00
pagamento de coordenador geral Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 10.000,00


