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Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



O município de Luís Gomes tem uma população de 9.734 segundo o Censo de 2007, sendo assim

distribuídos: 3.452 na área rural e 6.282 habitantes na área urbana. A composição média familiar é de

4,32 hab/domicilio. O município possui uma extensão territorial de 177 Km2, pertence à mesorregião

Oeste Potiguar, inserida na microrregião Serra de São Miguel. Localiza-se em uma altitude média de

645 metros acima do nível do mar, situando-se em uma posição geográfica determinada pelo paralelo

06, 25 de Latitude Sul e 38, 23 de Longitude Oeste. A distância em relação à capital, é de 514 Km

rodoviários. Os limites geográficos do município são: - Ao Norte com os municípios de Riacho de

Santana e Coronel João Pessoa; - Ao Sul com o município de Uiraúna (PB); - Ao Leste com os

municípios de José da Penha e Major Sales; - A Oeste com o município de Venha Ver. O clima é sub-

úmido, com temperatura média anual de 28,1ºC. A unidade relativa do ar média anual é de 66%. O

período do inverno no Alto Sertão do Oeste Potiguar é de curta duração  4 meses no máximo  sendo

cultivado durante esse período: arroz, milho e feijão, não faz atualmente o município tem o cultivo de

hortaliças que vem sendo destaque na região  sendo este cultivo fruto do projeto Hortas Comunitárias

executado no ano de 2005 que vem sendo sustentado pelas famílias e gestão municipal até os dias

atuais, o município dispõe de pequenos reservatórios dágua como: açudes, poços e cacimbões, como

podemos evidenciar a população sobrevive basicamente da agricultura. O município possui o Índice de

Desenvolvimento Humano de 0,6444 e o Índice de Exclusão Social de 57,55 bem maior do que do

estado do RN que é de 38. O município de Luis Gomes obteve a 7ª colocação no estado do Rio

Grande do Norte no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros

(IRFS), com um percentual de 0,537.

O município de Luis Gomes possui uma especificidade não conferida aos outros municípios da região,

as serras, o clima, a paisagem, as árvores frutíferas, as casas de farinha e seus produtos, os

engenhos, os artesãos lhe conferem um potencial auto-sustentável que pode ser desenvolvido através

de investimentos no turismo ecológico e na cultura local, de modo a garantir o crescimento dessa

atividade a médio e longo prazo. Atualmente é um pólo-serrano de Turismo do Alto Oeste Potiguar. A

atual gestão tem como objetivo primordial combater as desigualdades sociais com uma única proposta

de resgatar à cidadania das famílias vulnerabilizadas pela situação de pobreza e risco social, em um

conjunto de ações prioritárias dentro da responsabilidade que lhe cabe na promoção, proteção e

inclusão social desses pais, crianças, jovens e adolescentes partes integrantes dessa célula chamada

família. São vários os projetos que a administração local vem desenvolvendo no município de Luis

Gomes, apresentaremos um breve relato. Na área da Educação, o município de Luis Gomes é

beneficiado com os programas do MEC/FNDE como: PDDE, PNAE, PNAC, PNATE, PDDE/PME -

PDDE FUNDESCOLA / PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA, PEJA, executou por 4 anos seguidos

o Programa Brasil Alfabetizado, projetos de capacitações desenvolvidos pelo FNDE como: Inovações

Educacionais, Educação Especial, Profissionais de Apoio, Formação de Professores, Aquisição de

material didático e pedagógico para educação infantil e projeto de ações complementares, realização

de cursos do Sistema em Braille e Libras, Cursos de Dislexia e Deficiência Mental direcionados para

os professores da rede de ensino local. A Prefeitura foi contemplada com o Pólo de Apoio Presencial

da UAB (Universidade Aberta do Brasil) o qual encontra-se em funcionamento com os cursos:

Tecnologia em Gestão Ambiental pelo CEFET/Mossoró; Biologia, Geografia, Matemática e Física da

UFRN;  adquiriu recursos para a realização de eventos técnico-científicos nas categorias FEIRAS DE

CIENCIA E MOSTRAS CIENTIFICAS, no âmbito do PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AS FEIRAS

DE CIENCIAS DA EDUCACAO BASICA - FENACEB. Já tem convênio firmado com o Ministério da

Educação para a construção de um centro de educação infantil através do PROINFÂNCIA  projeto que



faz parte do PAR, aquisição da Biblioteca Municipal através da BN - Ministério da Cultura, Aquisição

de um Telecentro Comunitário composto de 11 computadores pelo Ministério das Comunicações,

aquisição da Escola de Inclusão Digital pela EMATER/RN.

No que se refere à cultura local existem muitos grupos de arte e danças folclóricas, destacamos: a

Dança da Burrinha, o Maneiro Pau, a Dança do Xerém, Grupo de Xaxado, Quadrilha estilizada Luar do

Sertão e a presença de artesãos que produzem chapéus de palha, arupemba, colheres de pau e

outros, tais projetos englobam como participantes pessoas de todas as faixas etárias. Todos os anos é

realizada no município a FENACULT que é uma feira de negócios e cultura, onde todos os produtores

culturais podem apresentar e venderem seus produtos. É importante destacar que o município dispõe

de muitos produtos culturais e que os mesmos ainda não são tão reconhecidos na região, sendo

necessário a realização de projetos que venham a contemplar esta demanda. O município foi

contemplado no ano de 2008 com a Edição do Selo UNICEF.

Na Assistência Social destacamos projetos executados como: Bolsa Família, PETI, Pró-Jovem, BPC,

Grupos de Idosos, o CRAS criado em 2007 que vem atendendo 2.500 famílias vem ao longo desses

anos realizando atividades essenciais para a comunidade de Luis Gomes, com destaque cursos como:

cabelereiro, garçom, manicure, pintura, calcinhas infantis, bordado em fita e bordado inicial,

executamos em 2005 o Projeto de Hortas Comunitárias financiado pelo MDS e que até hoje continua

com o investimento da própria Prefeitura beneficiando cerca de 80 famílias onde o cultivo de hortaliças

funciona como meio de subsistência e de geração de renda para estas famílias. No ano de 2007 a

Prefeitura Municipal de Luis Gomes foi agraciada com o Prêmio Prefeito Empreendedor  SEBRAE

Também temos em fase de execução o Projeto Cozinha Comunitária aprovado em 2007, cujo recurso

foi liberado em junho de 2008. Neste ano de 2009, tivemos projeto habilitado e selecionado entre os 30

projetos para realização de ações em EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (Edital 02/2009 do

MDS). Temos em parceria com a EMATER o Programa Compra Direta da Agricultura Familiar que

vem beneficiando a cada parcela mais de 20 agricultores rurais, o Programa contribui, também, para a

redução da desnutrição alimentar nas camadas mais carentes da população dos municípios, sobretudo

em crianças em idade escolar.

Também merece destaque projetos da área do esporte como o Programa Segundo Tempo  Ministério

do Esporte que já se encontra na sua segunda edição e que beneficia 800 crianças e adolescentes,

também realizamos em 2009 o Projeto Piloto Recreio nas Férias do Ministério do Esporte, onde em

todo o Estado do Rio Grande do Norte apenas 4 municípios executaram (Natal, São Fernando, Major

Sales e Luis Gomes), o projeto atendeu à 800 crianças e adolescentes e teve uma grande repercussão

tanto à nível local como estadual. São desenvolvidos campeonatos municipais de futebol e futsal, a

seleção de futebol do município participou no ano de 2009 da 2ª Divisão do campeonato estadual,

também são realizadas no mês de Julho  Gincanas Esportivas com corridas de pedestre, jegue,

ciclistas contemplando adolescentes e jovens do município com entregas de premiação.

Diversos outros projetos financiados pelo Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Ministério das

Cidades, Fundação Nacional de Saúde, etc; o município de Luis Gomes está sempre aberto a elaborar

projetos que busque o crescimento do seu povo e que favoreça uma vida de qualidade aos seus

habitantes.

Ficamos sabendo do Programa Esporte e Lazer na Cidade através do Site do ME, após uma leitura

criteriosa do Edital e Manual de Orientação; decidimos pela apresentação do pleito com vistas a

Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



participação no Programa Lazer na Cidade  PELC NÚCLEOS, que visa oferecer um leque de ações de

democratização do acesso a conhecimentos e práticas de esporte e lazer de forma dinâmica e

interativa, abrangendo indistintamente todas as faixas etárias, inclusive idosos e portadores de

necessidades especiais. A nossa pretensão é ofertar através da implantação de um núcleo do PELC

variadas ações de caráter esportivo e de lazer, abrangendo atividades e ações culturais, visto que,

moramos numa região rica em cultura popular, onde o povo da região faz a arte através das coisas

mais simples, através da dança, do artesanato, dos festivais conseguimos envolver adolescentes e

jovens tirando-os da ociosidade e do mundo da prostituição. O município possui espaços que

configuram como atrativos turísticos como o Mirante da Serra e a Cachoeira do Relo, ambos são

espaços de lazer oferecendo o banho de piscina, bica, com músicas ao vivo e espaço para

caminhadas ao ar livre aproveitando o que de bom na natureza. A nossa grande preocupação é

justamente esta a de oferecer a oportunidade da nossa comunidade desfrutar do lazer e do esporte

para que possamos ter pessoas saudáveis, convivendo socialmente no meio dos seres humanos, não

deixando que a indiferença e o preconceito prevaleça, precisamos dar condições para que as pessoas

tenham uma melhor qualidade de vida, que a diversão faça parte da sua rotina diária através de

oficinas de arte, de dança, de música, que participem de caminhadas, palestras, que pratiquem

variados tipos de esportes e que divirtam-se com as atividades culturais elevando a auto-estima e

promovendo a inclusão social. Com esse projeto teremos a condição de melhorar a auto-estima do

nosso povo, ofertando-lhes uma melhor qualidade de vida e de saúde. Também estaremos

promovendo a melhoria das condições econômicas, pois com as bolsas dos agentes sociais

estaremos dando oportunidades para bons profissionais realizarem suas funções dentro do programa.

Desta forma, consideramos que o Projeto PELC NÚCLEOS é uma estratégia que contempla todos os

desejos de uma comunidade carente e necessitada de mais oportunidade de lazer e esportes. Com o

projeto buscaremos atender uma demanda de 400 pessoas inscritas atuando diretamente das ações

incluindo pessoas de todas as faixas etárias, promover 10 eventos culturais mostrando o talento do

nosso povo nordestino, levando para a rua a comunidade do município e comunidades vizinhas. O

projeto atenderá a todas as orientações propostas pelo Ministério do Esporte, seguindo um

cronograma de atividades sistemáticas e assistemáticas. Quanto às atividades sistemáticas serão

adotadas atividades que condizem com a realidade local, tomando o máximo de cuidado para

selecionar ações que contemplem pessoas com deficiências, o cronograma de realização das

atividades deve ter uma periodicidade semanal, sendo que cada participante freqüente pelos menos

duas modalidades diferentes, as atividades serão organizadas e ministradas por profissionais

competentes e qualificados para tal fim. Para participação de cada atividade serão abertas inscrições

em locais definidos pela Coordenação atendendo sempre ao quantitativo de participantes do projeto.

Conforme o edital serão realizados 10 eventos, sendo 1 por mês organizados em parceria com as

diversas áreas da comunidade, com vistas a integrar os beneficiários com a ação e a comunidade,

através da promoção de gincanas, festivais culturais e esportivos, realizando uma ampla divulgação

trazendo um grande número de participantes para os eventos. O município irá arcar com a

contrapartida referente a contratação do COORDENADOR GERAL, o qual será um profissional do

quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Luis Gomes com qualificação em Educação Física que irá

direcionar sua carga horária para execução deste projeto. Os agentes sociais envolvidos no projeto

serão escolhidos a partir de processo seletivo com chamada de edital, apresentar perfil que se

enquadrem com as atividades propostas pelo projeto.

Após contratação dos coordenadores e agentes sociais estes passarão por uma Formação prevista no



projeto Básico a qual será ministrada por profissional qualificado e conforme orientações do Ministério

do esporte que comunicaremos com antecedência a sua realização. A formação será composta por 3

módulos (Módulo Introdutório, Módulo de Aprofundamento e Módulo de Avaliação). Serão adquiridos

materiais esportivos, de consumo e permanente conforme orçamentos apresentados e todos os

materiais adquiridos serão guardados em locais adequados com segurança  e que garanta a qualidade

dos mesmos. A Prefeitura garantirá a manutenção dos equipamentos quando necessário. Para o

acompanhamento do projeto primeiro teremos uma Entidade de Controle Social que irá acompanhar

de perto a execução do mesmo, atuando coletivamente com o Núcleo com vistas a fiscalizar a

realização das atividades e todo andamento do processo. Também será criado o Conselho Gestor que

tem como objetivo ser uma instância de gestão do projeto, colaborando em caráter consultivo,

deliberativo e executivo, o qual irá acompanhar de perto o projeto, será formado por representantes de

instituições, dos agentes sociais e dos beneficiários com o projeto. Durante a execução do projeto

iremos sempre manter parcerias que irão engrandecer ainda mais o mesmo no nosso município,

buscaremos parcerias fortes com instituições municipais e também com representantes da sociedade

civil.

Desta forma, mostrando todo o nosso contexto e a carência da nossa região de programas deste tipo é

que propomos para Luis Gomes o PELC NÚCLEO, com o objetivo de ofertar a nossa população a

oportunidade de praticar esportes com mais qualidade e acima de tudo ter o direito do lazer garantido.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Bolsa Família Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 9763 RN 2407005 Luís Gomes

Parcerias
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Associação
Comunitária Sócio-
Cultural de Luis
Gomes

ELIANE TORRES
DA SILVA

Colaborar nas
atividades culturais
e nos eventos a
serem
desenvolvidos

84 33822184

2 Pólo de Apoio
Presencial  UAB de
Luis Gomes

FRANKLIN
MIGUEL
FERNANDES

Parceria no sentido
de desenvolvermos
ações coletivas
para aprimorar as
ações do projeto

84 33822350

3 Secretaria
Municipal de
Saúde

FRANCISCO
EVALDO DA
SILVA

Contribuir com a
realização de
palestras
educativas em
saúde, oficinas de
educação em saúd

84 33822462

Nº de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total
1 R$ 100.000,00 R$ 17.230,00 R$ 117.230,00

4 - Metas
Nº Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

140 Nº Jovens (15 a 24 anos): 100

Nº Adultos (25 a 59 anos): 100 Nº Idosos (a partir de 60
anos):

60

NºTotal de Inscritos: 400
Nº Portadores de
Necessidades Epeciais:

40 Nº Municípios: 1

Nº Núcleos: 1 Nº Bairros Atendidos: 4
Nº Eventos: 10 Nº Pessoas Beneficiadas: 4000



Nº Encontros de Formação: 3 Nº Pessoas Beneficiadas
P/Encontro Formação:

18

Nº Pessoas Contratadas e
Contrapartida

8 Nº Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos
Atividade Dia da Semana Período
Atividades lúdicas: jogos e brincadeiras Quarta-feira Tarde, Manhã
Modalidade Esportiva: Futebol de Campo Segunda-feira Tarde
Modalidade Esportiva: Futebol de Salão Quinta-feira Noite
Modalidade Esportiva: Voleibol Sexta-feira, Quinta-feira Tarde, Manhã
Oficina de Artesanato Terça-feira Tarde, Manhã
Oficina de Dança Segunda-feira, Sexta-feira Tarde, Noite
Oficinas de Capoeira Segunda-feira Tarde
Oficinas de Música e Teatro Quarta-feira, Sexta-feira Noite
Orientação e Caminhada Quinta-feira, Segunda-feira Manhã
Palestras Educativas Terça-feira Noite
Descrição do Evento
Os eventos a serem desenvolvidos são:
1.	Lançamento do Programa PELC NÚCLEO em Praça Pública.- Abril/10
2.	Gincana Esportiva, com jogos de perguntas e respostas, corrida de pedestre e ciclistas  Maio10
3.	Show de Talento  a ser desenvolvido entre os beneficiários do projeto em praça pública  Jun/10
4.	Festa Junina  arraiá e quadrilha matuta com todos os beneficiários  Jun/10
5.	Festival de Peteca  desenvolvido com beneficiários do projeto  Jul/10
6.	Festival Folclórico  abrangendo as mais variadas danças tradicionais Ago/10
7.	Show de Teatro  pequenas peças teatrais encenadas pelos beneficiários do projeto  Set/10
8.	Gincana Esportiva de Futsal  desenvolvido pelos beneficiários do projeto Out10
9.	Feira de Cultura  feira realizada em Praça Pública com exposições de produtos artesanais, comidas típicas e
apresentações dos grupos culturais Nov/10
10.	Natal do PELC Núcleo  evento de confraternização de todos os envolvidos com o projeto  Dez/10
5.3 - Formação Continuada
A formação continuada  O MÓDULO INTRODUTÓRIO será realizado antes de dar início às atividades propostas pelo
projeto. O MÓDULO DE APROFUDAMENTO / FORMAÇÃO EM SERVIÇO será destinada aos agentes sociais de esporte
e lazer, o qual deve acontecer em todo o período de execução do projeto com a realização de reuniões semanais entre os
Coordenadores e Agentes Sociais com vistas a programar as atividades que serão desenvolvidas durante a semana e
assim poder ter um melhor acompanhamento nas ações. Durante as reuniões serão discutidos os planejamentos dos
conteúdos a serem abordados em atividades como de teatro, música, atividades educativas, nos jogos e brincadeiras.
Também serão realizadas visitas aos beneficiários com vistas a estimular a participação, visitas às escolas, entidades e
grupos sociais para divulgar as ações do projeto. O MÓDULO DE AVALIAÇÃO - será realizado em dois momentos, sendo
o primeiro no 6º mês e o outro nos dois últimos meses de execução do projeto.

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação do projeto será feita tanto a nível municipal, regional e estadual. Buscaremos enfocar o projeto para que
todas acompanhem de perto o que será desenvolvido ao longo do período de sua execução. Utilizaremos os meios de
comunicação como: sites locais e regionais, jornais de circulação no estado, carro de som ambulante, rádios comunitárias
através de chamadas de rádio, confecção de faixas, confecção de folders e banners.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Nome: PELC EM LUIS GOMES
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: RN Município: Luís Gomes
Endereço: RUA CEL. ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, S/N  CENTRO
Logradouro: RUA Complemento: 0
Cep: 59940000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 20
BOLAS DE VÔLEI 20
JOGOS DE XADREZ 10
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 2
REDES -  VÔLEI 2
JOGOS DE DAMA 10
CAMISETAS 400
BOLAS DE FUTSAL 2



9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 057516/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Máquina Fotográfica Digital, Zoom 10x
(3x optico / 3:4 digital) resolu

Permanente R$ 980,00

Aquisição de Violões para oficinas de
música

Permanente R$ 2.209,00

Tela de Projeção Permanente R$ 461,00
Filmadora DVD -SC-DX 103/XAZ -
Resolução 720x480 - Bivolt

Permanente R$ 1.800,00

DVD Player Permanente R$ 350,00
Projetor LCD Powerlife 1800 lumens
com relação de contraste de 500:1;

Permanente R$ 2.200,00

Microsistem Permanente R$ 800,00
Aquisição de TV 29" Tela plana Slim
com entrada USB - 29FU1RS Tela 100

Permanente R$ 1.200,00

Outdoor Contrapartida R$ 0,00
Coordenador Geral Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 10.000,00


