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PROJETO IMPOSTO DE RENDA 2021
1 – Identificação da Proposta:
Reforma e construção para ampliação do espaço de atividades com o objetivo de aumentar a
capacidade de atendimento que atualmente é de 70 para 100 atendidos.
1.1 - Prazo de execução:
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
2 – Justificativa da proposta:


Visto que atualmente a demanda da instituição está além de sua capacidade física e
operacional pretende-se através de reformas e construção, ampliar o espaço de atendimento
aumentando mais 2 (duas) salas para poder então aumentar a capacidade de atendimento,
atendendo assim um maior número de crianças e adolescentes do município que hoje
encontram-se em situações de vulnerabilidade social. O objetivo é melhorar a estrutura física
aproveitando espaços existentes melhorando assim qualidade e quantidade de atendimento.
3 - Objetivo:
Em conjunto com outras iniciativas e parcerias, o objetivo é conseguir ampliar a capacidade
de atendimento através da reforma e construção de duas salas para atendimento das crianças
e adolescentes, aumentando assim a oferta ao município e acolhendo um maior número de
famílias em situações de vulnerabilidade social.
4 – Local de execução das propostas:
Sede:
Rua – Domingos Teoro, 151 - Jardim das Rosas III
Serrana - SP
5 – Proponente:
PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA
6 – Publico Alvo beneficiado:
Diretos: 70 Crianças/adolescentes atendidos na Entidade no contraturno escolar.
Indiretos: suporte as famílias.
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7 - Objetivo da Instituição:
Oferecer ações socioeducativas à crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos
de idade, de ambos os sexos, no contraturno escolar, buscando prevenir a ocorrência de
situações de risco social, fortalecer vínculos, incentivar a socialização e a convivência
comunitária, criar situações desafiadoras, estimular e orientar os atendidos na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território;
bem como estimular o atendido a reconhecer seus direitos aos serviços básicos nas políticas
publicas de: saúde, educação, esporte, lazer e troca culturais e de vivências,
desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade.
Missão: Constituir um espaço de convivência, participação e cidadania cujas atividades
socioeducativas contribuem para re-significar vivências de violação de direitos pautadas
em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação,
aprendizagem, sociabilidade e proteção social, favorecedoras na prevenção de risco social.
Visão: Ser uma Associação do terceiro setor de relevância na área de assistência social no
seguimento de criança, adolescentes e suporte as respectivas famílias.

8 – Recursos Financeiros:
Valor
R$

Especificação
Reforma e ampliação de duas salas de atendimento

58.533,33
TOTAL

R$

58.533,33

Serrana, 13 de Janeiro de 2021
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