
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE SANTOS – CMDCA
COMUNICADO N° 32/2011 – CMDCA
O Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Santos -
CMDCA, criado pela Lei Municipal nº 736/91,
na qualidade de órgão deliberativo, responsável
pela definição das políticas públicas de
atendimento à criança e ao adolescente no
Município, considerando a deliberação deste
Colegiado na Assembleia Geral Ordinária realizada
em 06 de outubro de 2011 , COMUNICA
a aprovação dos projetos que concorrerão
ao financiamento FIA Petrobrás 2011 via Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,
a saber:
1º ) Projeto: Passo a Passo
Entidade: Associação Equoterapia
Público – alvo: 16 crianças e adolescentes,
na faixa etária de 7 a 14 anos com necessidades
educativas especiais, inscritas na lista
de espera da entidade.
Objetivo: O projeto irá trabalhar diferentes
necessidades das crianças e adolescentes em
questão, desde a inserção social até a aquisição
de conceitos básicos para aprendizagem
através da utilização das peculiaridades do
ambiente equestre e do próprio cavalo.
Valor: R$ 43.182,00 (Quarenta e três mil,
cento e oitenta e dois reais)
2º ) Projeto: 100% Criança
Entidade: Pró Viver
Público – alvo: 540 crianças e adolescentes
na faixa etária de 4 a 14 anos
Objetivo: Promover o desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes através de
atividades socioeducativas que favoreçam e
estimulem a criatividade e a articulação com a
aprendizagem formal, respeitando os interesses
das diferentes faixas etárias.
Valor: 109.200,00 ( Cento e nove mil e duzentos
reais)
3º ) Projeto: Qualificação de Jovens para
Inserção no Mercado de Trabalho na área
do Turismo
Entidade: Associação Santista de Pesquisa
Prevenção e Educação
Público – alvo: 50 Jovens na faixa etária
de 15 a 18 anos, moradores da Zona Noroeste
em Santos
Objetivo: Oferecer oportunidade de inserção
no mercado de trabalho por meio da
capacitação profissional na área do turismo
(curso de garçom, garçonete e recepcionista
de hotel)
Valor: R$ 96.645,00 ( Noventa e seis mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais)
Santos, 07 de outubro de 2011 .
PAULO AFFONSO GALATI MURAT FILHO
PRESIDENTE DO CMDCA DE SANTOS


