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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

No ano de 2015, dando prosseguimento ao planejamento estratégico da instituição, a APDMCE fortaleceu o trabalho 

intersetorial, ratificando a participação de primeiras-damas, gestores, parceiros e técnicos dos municípios conveniados. As 

atividades executadas construídas por meio do planejamento estratégico para o ano possibilitou a realização de 65 ações de 
assessoramento, formação, sensibilização, educação e mobilização pela defesa e garantia de direitos, fortalecimento de políticas 

públicas e qualificação de atores sociais nos diversos programas, projetos e serviços realizados pela entidade, atendendo, no ano 

de 2015 a cerca de 6.500 pessoas diretamente.  

 

Primando pela atuação intersetorial, o ano de 2015 teve seu sucesso pautado ao trabalho articulado com os municípios 

cearenses, destacando: o Ministério Público do Trabalho -MPT, para execução da Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil (ACEPETI),  a continuação da cooperação técnica para administrar as atividades do Selo UNICEF Município 

Aprovado, nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte até 2016; a parceria com o Programa Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC), do Governo Estadual, através da SEDUC, para que os coordenadores do Eu Sou Cidadão participassem das capacitações 

do Eixo de Literatura Infantil e Formação de Leitores; A Procuradoria Geral de Justiça – PGJ/CE, pelo Núcleo Pró-Mulher e a 

Coordenadoria Estadual de Direitos da Mulher para a realização das ações do programa Mulher Cearense; o INSS na formação 
de atores sociais para atuação qualificada nos municípios no tocante ao atendimento de previdência e assistência social; 

entidades do terceiro setor como ACEPI – Associação Pró-Idoso e ADES – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social, nas 

ações de fortalecimento de políticas públicas intersetoriais;  UNIPACE – Universidade do Parlamento;  da Fundação Demócrito 

Rocha, da APRECE, COELCE e outros importantes amigos que acreditam e incentivam nosso trabalho.   
 

A APDMCE finaliza 2015 com uma serie de atividades já planejadas e articuladas para 2016, destacando: os  próximos  02 livros 

para a Coleção Eu Sou Cidadão, um deles, abordando a importância da família para o fortalecimento de vínculos do indivíduo e 
para o exercício pleno da cidadania, o outro abordando a importância da gentileza e da mediação social entre comunidades, 

famílias, atores sociais e sociedade em geral para o desenvolvimento social saldável entre as pessoas e a cidade.. Está previsto a 

continuidade das ações do PETECA/ACEPETI junto ao MPT; a continuidade da parceria com o INSS,  dentre outras mobilizações 

que tem, principalmente, a característica da continuidade de articulações já há muito estabelecidas.  
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: Projeto Estação da Leitura  

OBJETIVO (S): 

Proporcionar às crianças e adolescentes da zona rural o acesso a uma leitura básica de qualidade, através da implantação de bibliotecas infantis, em 
parceria com associações municipais, as prefeituras e a Fundação Deusmar Queiroz  

PÚBLICO-ALVO: 

Direto:  

- crianças e adolescentes das comunidades rurais dos municípios integrantes do projeto – média de 200 atendimentos mês 

Indireto:   

- famílias, comunidades escolares e comunitárias dos distritos e localidades atendidas -  

Capacidade de atendimento: 

Considerando que temos 73 bibliotecas, em 73 municípios associados e participante do projeto, apresenta a mesmo capacidade de atendimento médio de 
200 pessoas por mês em cada equipamento instalado.  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

O projeto é realizado em 73 municípios cearenses, inclusive Fortaleza, junto ao IPREDE. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 
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O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
Coordenação do projeto  Marcelha Pinheiro de Melo  Assessoria técnica APDMCE – CTPS  

Capacitação dos técnicos e comunidade dos 
municípios  

Formadores/Capacitadores  Profissionais contratados conforme a temática 
da capacitação pela APDMCE  

Atendimento  das crianças, adolescentes e 
famílias nas localidades onde  se realiza o projeto  

Lideres Comunitários e Integrantes e 
Associações das Localidades onde o Projeto 

Funciona  

Voluntários  

  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

- fortalecimento dos espaços já instalados; 

METAS PROGRAMADAS: 

- fortalecer as ações já existentes  

METAS EXECUTADAS: 

- recadastramento de equipes novas, reorganização de grupos para 
formação 

- formação junto com equipes do CCB e ESC 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

A entidade, objetivando fortalecer a intersetorialidade, bem como otimizar recursos, pessoal, deslocamento de equipes dos municípios e material  realizou 
as capacitações dos grupos juntamente com as equipes do CCB e do ESC. 

 (vide documentação em apenso: frequências, fotos, material e etc...) 
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RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- formação de equipes dos novos grupos  

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- alta rotatividade dos membros da comunidade responsáveis pelo projeto e o acervo nas localidades; 

- limitação de acervo pelo parceiro para ampliação do projeto; 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 

- fortalecer a participação de técnico municipal nas formações para apoiar  os espaços instalados e as comunidades onde foram instalados os mesmo. 

- buscar outros parceiros e estratégias que possam fortalecer o acervo rotativo dos espaços instalados. 

 

 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Projeto Eu Sou Cidadão – Amigos da Leitura   

 

OBJETIVO (S): 

Considerado o maior projeto de incentivo à leitura cidadã do Norte e Nordeste, foi lançado em 2002 com o intuito de despertar em crianças e 
adolescentes o prazer pela leitura, sendo a literatura o pano de fundo para discussão de temáticas sociais e assuntos do cotidiano de suas 
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cidades e famílias. Hoje, após 14 anos de atividades se tornou uma importante ferramenta que contribui com a formação cidadã e o 
protagonismo desses jovens cearenses. Sempre através de autores cearenses, temáticas como: violência sexual, trabalho infantil, relações 
geracionais, drogas, violência, Gênero, raça e etnia, garantia de direitos e outros assuntos de cunho socioassistencial e cultural são destacados 
para o trabalho nos municípios, sendo para tanto utilizados as mais diversas expressões culturais, tais como: rodas de conversa, teatro, teatro 
de rua, programas de rádio, contação de histórias, fóruns, seminários, campanhas educativas, audiências públicas e outras estratégias para 
mobilizar e proporcionar a discussão no município juntos aos atores governamentais e não governamentais ( CRAS, CREAS, Conselhos de 
Direitos, Estratégia de Saúde da Família, Associações, Setoriais de assistência, educação, saúde, cultura, dentre outros). 

   Objetivo  Geral 

O Projeto Eu sou Cidadão tem como objetivo valorizar e democratizar o acesso e o fomento à leitura, contribuindo com o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes e com seu protagonismo cidadão, apoiando a discussão de temáticas sociais e o consumo de bens de leitura. 

Específicos  

• Capacitar crianças e adolescentes como agentes multiplicadores, capazes de sensibilizar a comunidade para o prazer da leitura e o 
desenvolvimento crítico de temáticas sociais  

• Abordar com a rede escolar e com a comunidade as temáticas propostas nos livros da Coleção Eu Sou Cidadão  

• Possibilitar a participação das famílias nas discussões das temáticas do projeto e fortalecer os vínculos inter e intrageracionais  

• Fomentar a participação e o envolvimento de crianças e adolescentes em campanhas educativas 

• Fortalecer a Rede de atendimento às políticas públicas infanto-juvenil do município 

• Criar uma rede de comunicação entre coordenadores, amigos da leitura, parceiros e a coordenação estadual do projeto. 
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• Estimular a Produção Escrita  

PÚBLICO-ALVO: 

Público-alvo: Crianças, adolescentes e suas famílias. 

Atendimento: 1.500 crianças e adolescentes – diretamente 

                           100 coordenadores municipais – diretamente  

                             2.300.000 leitores em todo o Estado - indiretamente 

Publicações: 22 livros 

Livros distribuídos: 280.000 exemplares 
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1ª coleção: 
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2ª Coleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

Abrangência: 100 municípios cearenses, inclusive Fortaleza. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 

O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 
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AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
Coordenação do Projeto  Maria Amélia Prudente Pinheiro  Assessoria Técnica APDMCE – CTPS  

Capacitação dos Técnicos e Comunidade dos 
Municípios  

Formadores/Capacitadores  Profissionais Contratados conforme a Temática 
da Capacitação pela APDMCE  

Atendimento das Crianças, Adolescentes e 
Famílias nas Localidades onde  se realiza o 

Projeto  

Coordenadores Municipais do Projeto Técnicos  Municipais que já fazem parte do 
quadro funcional, treinados pela  para dinamizar 

com os Amigos da Leitura no Município  
  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

- 03 capacitações, inclusive com atividades articuladas junto com o programa Crescer brincando – Ceará Cresce Brincando  

- atividades de campo, com a troca de experiências dos municípios participantes com equipes do município e comunidades do Distrito que recebeu a 
atividade.  

 

METAS PROGRAMADAS: 

-  realizar a dinamização dos 10 livros da  coleção Clássicos Cearenses 
Recontados em Cordel no   X CONGRESSO DOS AMIGOS DA LEITURA – na 
Bienal Internacional do Livro; 

- distribuir a coleções para serem trabalhadas pelos Amigos da Leitura nos  
100 Municípios participantes do projeto; 

- fortalecer o trabalho de discussão das temáticas sociais do livro com 
equipes municipais, adolescentes, crianças e suas famílias.    

METAS EXECUTADAS: 

-  capacitações com as temáticas sociais da  coleção Clássicos Cearenses 
Recontados em Cordel no   X CONGRESSO DOS AMIGOS DA LEITURA – na 
Bienal Internacional do Livro; 

-  coleções entregues às equipes municipais, às crianças, adolescentes, 
jovens e suas famílias; 

- realização de atividades articuladas com CRAS, CREAS, conselhos de 
direitos, escolas, associações e comunidades nos municípios participantes;  
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

1° O projeto lança anualmente livros temáticos; 

2° Os coordenadores e os Amigos da Leitura Colaboradores passam por formação sobre as temáticas sociais e sobre as estratégias para dinamização do 
acervo recebido; 

3° O Coordenador e os Amigos da Leitura Colaboradores  elaboram o plano de trabalho com cronograma de execução e responsáveis; 

4º A temática é trabalhada com a rede escolar e com a comunidade de forma lúdica. 

Diferenciais do Projeto: 

   Cada obra é socializada através da leitura, de peças teatrais, debates e programas de rádio, rodas de conversam seminários, fórum, e outras 
estratégias; 

  Quatro vezes por ano os Coordenadores Municipais são convidados para um momento de monitoramento e avaliação e  de formação; 

  Após 20 pessoas que lêem os livros, o Amigo da Leitura Colaborador organiza um momento de debate sobre a temática com os leitores; 

  Todo ano acontece o Congresso dos Amigos da Leitura 

 As obras passam a fazer parte do acervo bibliotecário de cada município, tendo em vista o caráter itinerante, previsto pelo projeto; 

 Os exemplares, doados ao município ficam na responsabilidade de cada Amigo (a) da Leitura Colaborador (a), bem como a rotatividade entre os 
demais alunos e membros da comunidade. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- fortalecimento da rede comunitária e escolar dos municípios participantes do projeto com as temáticas sociais abordadas; 

- qualificação dos técnicos municipais e das crianças e adolescentes participantes do projeto; 

- fortalecimento do protagonismo juvenil no Estado; 

- apoio às ações de garantia de direito e controle social com a abordagem de temáticas sociais através da discussão e da disseminação do ECA e de outras 
normas garantidoras de direito na política pública de crianças e adolescentes; 

- incentivo à leitura e a cultural cearense; 

- fortalecimento do trabalho intersetorial da rede municipal, através a atuação articulada de setoriais , conselhos e sociedade civil em torno das temáticas 
abordadas. 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- rotatividade de profissionais nos municípios (grande maioria não faz parte do quadro permanente do município); 

- fragilidade na atuação da rede nos municípios; 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 

- fortalecer a idéia de que o técnico municipal  que coordene o projeto seja, prioritariamente, do quadro permanente do município;  

- proporcionar cada vez mais a participação de outros atores da rede, além do coordenador e dos amigos da leitura no processo de formação sobre as 
temáticas. 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 
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O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável  

 

OBJETIVO (S): 

Faz-se necessário despertar nos gestores municipais, profissionais, dirigentes de grupos de idosos, igrejas e nos próprios idosos a perspectiva de que o 
envelhecimento deve ser uma construção ao longo do tempo e que é possível estimular o crescimento ao idoso, mesmo estando em pleno processo de 
envelhecimento.   

A longevidade proporciona mais anos de vida e oferece a possibilidade de acreditar que devemos construir o próprio envelhecimento. Nesta perspectiva, o objetivo principal do programa é fomentar e apoiar a implantação do Sistema Municipal de Políticas para Pessoa Idosa  nos municípios 
do Estado do Ceará.  Além de realizar o Programa o Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável , trabalho iniciado em , a APDMCE tem assento no Conselho 
Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI e no Fórum Cearense de Políticas para o Idoso como representante dos municípios cearenses. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Direto:  

  Técnicos,  profissionais  entes  que trabalham com os idosos e o envelhecimento  nos municípios;  

  Atendimento:  
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400 técnicos – diretamente 

8.000 pessoas que atuam na rede de execução da política pública do idoso (saúde, assistência, conselhos de direitos, associações, etc..)  

Indireto:  

População idosa atendida nos municípios         

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

90 municípios cearenses  

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 

O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
Coordenação do Projeto  Marcelha Pinheiro de Melo  e 

Maria Amélia Prudente  
Assessoria Tecnica APDMCE – CTPS 
Assessoria Tecnica APDMCE - CTPS  

Capacitação dos Tecnicos e Demais Membros  e 
Comunidade dos Municípios  

Formadores/Capacitadores e Equipe de 
Coordenadoras (Ambas Concluindo 

Especialização Em Gerontologia) 

Profissionais Contratados conforme a Temática 
da Capacitação pela APDMCE e Assesoras 

Tecnicas da Entidade  
  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

- Apoio e participação nas Conferências Regionais (participação em 05 conferências)  

- Apoio ao FOCEPI para a realização do VII ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
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- Apoio  e participação na realização do  Ato Público em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da Pessoa Idosa 

- Apoio  e participação na realização da IV Caminhada em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da Pessoa Idosa 

- Apoio e participação na Conferência Estadual da Pessoa Idosa; 

- Apoio e participação no Seminário da ABRAZ; 

- parceria com a ACEPI para a realização de capacitação de conselhos municipais de direito do idoso.  

- campanha em defesa dos direitos dos idosos realizada em 98 municípios cearenses  

 

METAS PROGRAMADAS: 

- Apoio às conferências regionais  

- Apoiar o FOCEPI a realizar o  VII ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM 
PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA; 

- realizar o  Ato Público em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da Pessoa 
Idosa; 

- realizar o IV Caminhada em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da 
Pessoa Idosa 

METAS EXECUTADAS: 

- participação em 05 conferências regionais;  

-  VII ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM PERMANENTES DA SOCIEDADE 
CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA realizado 

- Ato Público em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da Pessoa Idosa 
realizado  

-  IV Caminhada em menção ao Dia Nacional pelos Direitos da Pessoa Idosa 
realizada  

- campanha em defesa dos direitos do idoso realizada em 98 municípios 
cearenses; 

- capacitação de conselhos municipais de direitos do idoso realizada  
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

Assim como nos demais processos de formação da APDMCE, a entidade realiza capacitação dos técnicos e membros da rede na modalidade formação para 
formador. Assim, todos aqueles que participam de capacitações e ou seminários, fóruns e afins tem uma carga horária presencial e uma carga horária não 
presencial, condicionada ao repasse do conteúdo  para a rede municipal atuante naquela temática e política pública. A capacitação de conselhos municipais 
e a campanha em defesa dos direitos do idoso tiveram importante papel para massificação de informações e qualificação de atores sociais nos municípios. 

 (vide documentação em apenso: freqüências, fotos, material e etc...) 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- fortalecimento da política pública da pessoa idosa; 

- elaboração de propostas para discussão e conhecimento da conferência nacional da pessoa idosa; 

 - disseminação de informações gerontológicas  para as redes municipais; 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- rotatividade dos  atores da rede de atuação no município; 

- a fragilidade da política pública do idoso nos municípios; 

- a falta de técnicos e membros da rede com conhecimento gerontológico para atuação na área; 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 
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- multiplicar e ampliar as informações e as discussões da temática gerontológica nos municípios para fortalecimento da política 

- propor junto a órgãos e entes de instância estadual com atuação nos municípios o fortalecimento da rede e a multiplicação de dados sobre o 
envelhecimento, especialmente sobre  as demandas para garantia de direitos dessa política. 

 

 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Ceará Cidadão 

OBJETIVO (S): 

O programa tem como objetivo proporcionar o trabalho intersetorial entre os setores da administração municipal e da sociedade civil organizada, através da permanente capacitação do corpo técnico das prefeituras e das ONG’s, além de dinamizar e modernizar o atendimento, 
com base na humanização e no desenvolvimento sustentável. 

PÚBLICO-ALVO: 

Direto:  

 Corpo técnico da administração municipal e da sociedade civil: Total de 545 pessoas atendidas   

Indireto:   

População atendida nas setoriais e associações participantes das formações: média de 10.900 pessoas, haja vista a metodologia de formação para 
formador.         

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 
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 90 municípios cearenses, 400 técnicos e representares da sociedade civil  

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 

O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
COORDENAÇÃO DO PROJETO  MARIA AMÉLIA PRUDENTE  ASSESSORIA TECNICA APDMCE – CTPS  

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

FORMADORES/CAPACITADORES  PROFISSIONAIS CONTRATADOS CONFORME A 
TEMÁTICA DA CAPACITAÇÃO PELA APDMCE  

OU ORIUNDOS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
E NÃO GOVERNAMENTAIS PARCEIROS DO 

PROJETO  
ATENDIMENTO DO PÚBLICO NO MUNICÍPIO E 

NA MULTIPLICAÇÃO DO CONTEÚDO EM 
GRUPOS ATENDIDOS NAS SETORIAIS E NAS 

ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS   

LIDERES COMUNITÁRIOS E DE MOVIMENTOS 
SOCIAIS, TECNICOS MUNICIPAIS  

VOLUNTÁRIOS  E PROFISSIONAIS COM VINCULO 
COM OS MUNICÍPIOS 

  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

- Apoio na execução das ações da AGENDA CEARENSE DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – ACEPETI  
- Apoio à realização das ações do projeto Mulher Cearense  
- Curso Atitudes e Comportamentos de Atores Sociais quer atuam em Políticas Públicas; 
- realização do Curso Liderança e Afetividade; 
- realização do Curso Básico de Elaboração de Projetos; 
-  Curso para Disseminadores Externos das Informações da Previdência Social - atendimento qualificado para concessão de benefícios na rede 
municipal  (parceria com INSS) 
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- Apoio às ações do EU SOU CIDADÃO  - AMIGOS DA LEITURA  na execução das formações realizadas 
- Apoio ao trabalho de monitoramento e acompanhamento das ações dos projetos , programas e serviços realizados junto aos municípios 
- Apoio às ações do CEARÁ CRESCE BRINCANDO  na execução de suas formações     
- Apoio às ações do FOCEPI  
- Manutenção da equipe técnica da APDMCE  

METAS PROGRAMADAS: 

- realizar 02 turmas de Disseminadores Externos das Informações da 
Previdência Social – atendimento qualificado para concessão de benefícios 
na rede municipal  

- realizar 01 turma do Curso Atitudes e Comportamentos de Atores Sociais 
quer atuam em Políticas Públicas 

- realizar 02 turmas do Curso Básico de Elaboração de Projetos   

-apoiar a realização das atividades propostas nos demais projetos, 
programas  e serviços da entidade  

METAS EXECUTADAS: 

-  02 turmas do curso Disseminadores Externos das Informações da 
Previdência Social de realizadas - atendimento qualificado para concessão 
de benefícios na rede municipal 

- 01 turma do Curso Atitudes e Comportamentos de Atores Sociais quer 
atuam em Políticas Públicas realizada 

- 01 turma do Curso Liderança e Afetividade  realizada; 

- 02 turmas do Curso Básico de Elaboração de Projetos realizada; 

- apoio para a realização de todas as ações e atividades propostas nos 
demais projetos, programas  e serviços da entidade realizadas em 2015. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

Na mesma perspectiva das demais formações prestadas pela entidade, os técnicos, gestores e membros do terceiro setor e de Controle Social participantes 
do projeto recebem formação para atuação em seus municípios de origem, tanto na multiplicação  dos conteúdos aprendidos quanto na melhoria do 
atendimento da população que acessa os serviços propostos nas formações. 
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 (vide documentação em apenso: frequências, fotos, material e etc...) 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- fortalecimento das ações da entidade nos municípios; 

- melhor atendimento da população, nos serviços prestados 

- fortalecimento da  qualificação dos técnicos, gestores e membros de movimentos sociais e controle social no município 

- fortalecimento do controle social  

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- alta rotatividade dos técnicos municipais; 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 

-  fortalecer junto aos gestores da importância de garantir a continuidade dos profissionais dos quadros municipais, principalmente através da realização 
de concursos públicos 

 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Ceará Cresce Brincando  

OBJETIVO (S): 

Fortalecer a cultura do brincar e do esporte educacional como garantia de direitos para crianças e adolescentes. Esse é o objetivo do Programa que 
também contribui com o reconhecimento do brincar como uma necessidade da criança, importante para o seu desenvolvimento e para a criação das 
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relações sociais que ela desenvolverá por toda a vida. O Ceará Cresce Brincando é desenvolvido pela APDMCE e o UNICEF, tendo como parceiro a 
COELCE. Atendendo aos municípios cearenses na capacitação continuada de educadores sociais brinquedistas para atuação intersetorial, levando o 
projeto para sede e distritos, além de proporcionar aos participantes a troca de experiência com o projeto em outros municípios cearenses. 

PÚBLICO-ALVO: 
Direto:  
Técnicos, Crianças e adolescentes atendidos nos municípios participantes: 300 técnicos  e cerca de 13.000 crianças e adolescentes atendidas mês  
Indireto:   
Família   e comunidade das crianças e adolescentes atendidos        

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 
65 municípios participando  
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 

O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
COORDENAÇÃO DO PROJETO  RENATA LIMA   ASSESSORIA TECNICA APDMCE – CTPS  

PLANEJAMENTO E DISCUSSÃO DO CONTEUDO 
DO PROJETO  

EQUIPE DO UNICEF E EQUIPE DA APDMCE  OS TCNICOS MANTEM VÍNCULO COM SEUS 
RESPECTIVOS ENTES DE ORIGEM  

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

FORMADORES/CAPACITADORES  PROFISSIONAIS CONTRATADOS CONFORME A 
TEMÁTICA DA CAPACITAÇÃO PELA APDMCE  

OU ORIUNDOS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
E NÃO GOVERNAMENTAIS PARCEIROS DO 

PROJETO  
ATUAÇÃO JUNTO AS CRIANÇAS, ADOELSCENTES 

E SUAS FAMÍLIAS    
TECNICOS MUNICIPAIS   PROFISSIONAIS COM VINCULO COM OS 

MUNICÍPIOS 
  

ATIVIDADES REALIZADAS: 
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1.1 -  Sensibilização dos gestores e autoridades municipais para a importância de garantir às crianças dos municípios direitos de brincar, 
praticar esportes e divertir-se; 

1.2 Atualização de educadores sociais integrante das rede de Espaços de Referência do Brincar em temas relacionados ao programa. 
1.3 Construção e adaptação de material institucional e informativo do programa, tais como publicações, folder e caderno de atividades 
1.4 Contratação de consultorias técnicas para elaboração de material didático e respaldo teórico na realização das atividades 

 
2. Ampliação das competências municipais para planejamento e execução de programas relacionados ao esporte, lazer e brincar. 

 
2.1 Mapeamento de espaços públicos e comunitários (escolas, postos de saúde, praças, clubes, centros de referências em assistência social, 

centros de convivência) para oferta de serviços relacionados aos temas do projeto; - Cadastramento dos recursos humanos com atuação 
nos temas do projeto; (Mapeamento do Brincar);  

2.2 Uso racional e harmonizado no tempo de espaços e recursos humanos dedicados ao esporte, lazer e recreação; Harmonização do 
calendário escolar, civil e religioso do município em relação às atividades de esporte, lazer e recreação para C&A (Calendário do Brincar); 

2.3 Planejamento e execução de atividades lúdicas, esportivas e culturais nos espaços e ocasiões identificadas no mapeamento e calendário do 
brincar (Sequências Lúdicas). 

2.4 Monitoramento das atividades e resultados dos programas desenvolvidos nos municípios. 

METAS PROGRAMADAS: 

- Realizar 03 capacitações de fortalecimento da cultura do brincar e de 
atuação intersetorial dos educadores brinquedistas com  os demais projetos 
programas e serviços da rede de atendimento para criança e adolescente  

METAS EXECUTADAS: 

-  03 capacitações de fortalecimento da cultura do brincar e de atuação 
intersetorial dos educadores brinquedistas com  os demais projetos 
programas e serviços da rede de atendimento para criança e adolescente 
realizadas  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

Estratégias do Projeto para 2014 e 2015 

1.0 Mobilização para institucionalização do direito ao esporte e ao brincar (Caravanas Municipais do Brincar): 
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1.1 Sensibilização dos gestores e autoridades municipais para a importância de garantir às crianças dos municípios direitos de brincar, 
praticar esportes e divertir-se; 

1.2 Atualização de educadores sociais integrante das rede de Espaços de Referência do Brincar em temas relacionados ao programa. 
1.3 Construção e adaptação de material institucional e informativo do programa, tais como publicações, folder e caderno de atividades 
1.4 Contratação de consultorias técnicas para elaboração de material didático e respaldo teórico na realização das atividades 

 
2.0 Ampliação das competências municipais para planejamento e execução de programas relacionados ao esporte, lazer e brincar. 

 
2.1 Mapeamento de espaços públicos e comunitários (escolas, postos de saúde, praças, clubes, centros de referências em assistência social, 

centros de convivância) para oferta de serviços relacionados aos temas do projeto; - Cadastramento dos recursos humanos com atuação 
nos temas do projeto; (Mapeamento do Brincar);  

2.2 Uso racional e harmonizado no tempo de espaços e recursos humanos dedicados ao esporte, lazer e recreação; Harmonização do 
calendário escolar, civil e religioso do município em relação às atividades de esporte, lazer e recreação para C&A (Calendário do Brincar); 

2.3 Planejamento e execução de atividades lúdicas, esportivas e culturais nos espaços e ocasiões identificadas no mapeamento 
e calendário do brincar (Sequências Lúdicas); 
2.4 Monitoramento das atividades e resultados dos programas desenvolvidos nos municípios. 

 
Diante das estratégias do projeto os técnicos capacitados  (coordenadores e educadores sociais) reproduzem juntos a outros técnicos  municipais 
que atuam na política da criança e adolescente do município e atuam na metodologia do projeto junto às crianças e adolescentes de suas 
comunidades  

 (vide documentação em apenso: frequências, fotos, material e etc...) 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 
- fortalecimento da política pública da criança e adolescente 
- disseminação do direito do brincar como fase do desenvolvimento infantil  
- fortalecimento da  qualificação dos técnicos, gestores e membros de movimentos sociais e controle social no município 
- fortalecimento de vínculos familiares;  
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DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
- alta rotatividade dos técnicos municipais; 
- dificuldade de que a sociedade e a rede entenda  o brincar como fase do desenvolvimento infantil 
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 
-  fortalecer junto aos gestores da importância dessas atividades como direito e como necessidade para uma infância saudável e um desenvolvimento 
completo da criança; 
- fortalecer junto aos gestores a importância de quadro de profissionais permanente nos municípios  

 

 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil  

OBJETIVO (S): 
Parceria da APDMCE com o Ministério Público do Trabalho o projeto tem por objetivo a elaboração, monitoramento e implantação de  da AGENDA 
CEARENSE CONTRA O TRABALHO INFANTIL visando o fortalecimento da rede de prevenção, proteção e combate ao Trabalho Infantil no Estado do Ceará. 
PÚBLICO-ALVO: 
Direto:  
 Tecnicos da saúde, educação e assistência dos municípios participantes do projeto; membros dos conselhos de direito, CT e outros atores e parceiros: 
cerca de 300 profissionais. 
Indireto:   
População atendida nas setoriais e associações que atuam na prevenção, combate e erradicação do trabalho infantil.  
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 
184  municípios cearenses  
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 
O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
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Coordenação do Projeto no MPT Antônio de Oliveira  Procurador Chefe do Ministério Público do 
Trabalho no Ceará  

Coordenação na APDMCE Marcelha Pinheiro de Melo  Assessora Técnica da APDMCE – CTPS 
Capacitação dos Tecnicos  e comunidade dos 

Municípios  
Formadores/Capacitadores  Profissionais Contratados conforme a Temática 

da capacitação pela APDMCE e MPT  ou oriundos 
de Órgãos Governamentais e Não 

Governamentais Parceiros do Projeto  
Atendimento Do Público No Município E Na 

Multiplicação Do Conteúdo Em Grupos Atendidos 
Nas Setoriais E Nas Associações Municipais   

Tecnicos Municipais, Membros de Associações e 
Conselhos de Direitos capacitados   

Profissionais com vinculo com os Municípios 

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 
- Seminário o Direito Consumerista e o trabalho Infantil (parceria com MPT e OAB/CE); 
- Seminário Trabalho Descente (parceria com MPT/CE, TRT/CE) 
- Palestra sobre Emprego e Renda, Mercado de trabalho, Trabalho Infantil e trabalho irregular do adolescente  (parceria com ISBET e MPT/CE); 
- Audiência Pública sobre Trabalho Infantil , riscos e consequências de vulnerabilidade para as famílias (parceria assembleia, MPT/CE) 
- Formação do PETECA; 
- reunião ordinária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI 
- Prêmio PETECA; 
- prêmio MPT na Escola Nacional  
- realização de ações de prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil nos 65 municípios com maior número de casos de trabalho Infantil (parceria 
MPT/CE e STDS)   
METAS PROGRAMADAS: 
-  realizar formações do PETECA  
- realizar o encontro de Fóruns e a reunião ordinária do FNPETI no CE  
- realizar formação das equipes intersetoriais dos 65 municipais - realizar o 
prêmio PETECA  
- realizar o Prêmio MPT na Escola  

METAS EXECUTADAS: 
- formações do PETECA realizadas  
-  encontro de Fóruns e a reunião ordinária do FNPETI no CE  realizado 
-  formação das equipes intersetoriais dos 65 municipais – mais realizada 
- premio PETECA (inclusive Fortaleza) realizado  
- Premio MPT na Escola realizado  
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 
 
Trabalhando sempre na metodologia de formação pra formador, as ações desenvolvidas no PETECA e na ACEPETI também tem como foco a disseminação 
de informações  nos municípios cearenses, considerando suas necessidades, especificidades e seus atores sociais. 
Os municípios participantes encaminham seus participantes para as formações. Nas etapas da formação foram discutidas as temáticas referentes à 
prevenção, combate e erradicação do trabalho infantil e da proteção do trabalhador adolescente. 
Sempre utilizando de metodologia participativa, nas oficinas técnicos foram orientados por formadores para  preparação de diagnostico, construção de 
plano intersetorial, dados e indicadores sociais, tipificação legal  do trabalho infantil, perfil das vitimas, dentre outros.  
Ao retornar para seus municípios, após cada etapa, os membros da formação tem como função a reprodução do conteúdo e a construção e implementação 
do plano municipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
Considerando o número de municípios participantes, ao final do ano contamos com municípios que já construíram o plano e aqueles que ainda estão em 
fase de finalização.  
(vide documentação em apenso: frequências, fotos, material e etc...) 
RESULTADOS ALCANÇADOS: 
- multiplicação de informações sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil  
- contribuição para diminuição dos indicadores de trabalho infantil no CE 
- fortalecimento da  qualificação dos técnicos, gestores e membros de movimentos sociais e controle social no município 
- fortalecimento da rede municipal de atuação na prevenção e erradicação do trabalho infantil 
- fortalecimento de vínculos familiares e da proteção de seus direitos. 
DIFICULDADES ENCONTRADAS: 
- alta rotatividade dos técnicos municipais; 
- dificuldade de reconhecimento pelos próprios municípios da situação do trabalho infantil  
- dificuldade que mudar cultural vivenciada entre famílias sobre prejuízos e riscos trazidos pelo trabalho infantil 
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 
-  fortalecer junto aos gestores da importância de garantir a continuidade dos profissionais dos quadros municipais, principalmente através da realização 
de concursos públicos 
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- priorizar estratégias e ações de baixo custo e que fortaleçam o trabalho intersetorial no combate ao trabalho infantil. 
- atuar de forma mais próxima das equipes dos CRAS e das famílias para mudança de cultura sobre a questão. 

 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Selo UNICEF  Município Aprovado – Edição 2013 - 2016  

 

OBJETIVO (S): 

 Iniciativa  do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que busca universalizar direitos e melhorar a vida das crianças e dos adolescentes na 
região através da certificação de municípios que durante o período  da edição tenham avançado na política pública da criança e adolescente.   
 
PÚBLICO-ALVO: 

Direto:  

 Crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social  

Indireto:   

Famílias e sociedade dos municípios, inclusive Fortaleza, com a Plataforma Urbana  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

A parceria da APDMCE com o UNICEF é para coordenação e execução de ações da atual edição do Selo para o CE, RN e PI, atuando no CE em 154 municípios    

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 
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O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
COORDENAÇÃO DO SELO NO UNICEF  RUI AGUIAR  COORDENADOR DO UNICEF PARA OS 

ESCRITÓRIOS DO CE, PI E RN  
COORDENAÇÃO NA APDMCE MARIA AMÉLIA PRUDENTE  ASSESSORA TÉCNICA DA APDMCE – CTPS 

CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E COMUNIDADE 
DOS MUNICÍPIOS  

FORMADORES/CAPACITADORES  PROFISSIONAIS CONTRATADOS CONFORME A 
TEMÁTICA DA CAPACITAÇÃO PELA APDMCE E 

MPT  OU ORIUNDOS DE ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS 

PARCEIROS DO PROJETO  E TÉCNICOS DO 
UNICEF 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SELO NOS 
MUNICÍPIOS    

ARTICULADOR MUNICIPAL E MEMBROS DA 
COMISSÃO INTERSETORIAL PRÓ – SELO: 

MEMBROS DE ASSOCIAÕES, CONSELHOS DE 
DIREITOS, TECNICOS MUNICIPAI, 

ADOLESCENTES DOS MUNICIPIOS S E OUTROS      

PROFISSIONAIS COM VINCULO COM OS 
MUNICÍPIOS, MEMBROS DE CONSELHOS DE 

DIREITOS, MEMBROS DE ASSOCIAÇÕES  

  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

Realização dos ciclos V a VII  de capacitação nos três estados – CE, RN, PI, com a formação para gestão por qualidade e para a redução das desigualdades 
para cerca de 600 pessoas por município em cada ciclo. 

Realização de apresentação e formação (02 em cada estado)  na Plataforma Crescendo Juntos para cerca de 600  atores sociais cada. 
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METAS PROGRAMADAS: 

-  realizar 03 Ciclos de capacitação dos municípios participantes do Selo 
Unicef – Município Aprovado no CE, RN e PI. 

- orientar as ações da atual edição do Selo Unicef nos municípios 
participantes 

- realizar ações de apresentação e formação na plataforma Crescendo Juntos  

 

METAS EXECUTADAS: 

-  03 Ciclos de capacitação dos municípios participantes do Selo Unicef – 
Município Aprovado no CE, RN e PI realizadas 

- municípios participantes orientados sobre as ações a serem executadas no 
processo de certificação e na metodologia de gestão por resultado 
implantados nessa edição   

-  plataforma Crescendo Juntos apresentada, atores capacitados  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

Os técnicos municipais, gestores, articuladores, adolescentes e outros membros da Comissão Intersetorial recebem a formação e multiplicam a mesma em 
seus municípios, aplicando estratégias para redução das desigualdades e proteção de crianças e adolescentes nos municípios.  

 (vide documentação em apenso: frequências, fotos, material e etc...) 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

-  melhoria de indicadores sociais no tocante a proteção de crianças e adolescentes; 

- fortalecimento da rede de proteção à crianças e adolescente; 

- fortalecimento do protagonismo juvenil nos municípios participantes 



 

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará 
Rua Maria Tomásia, 230 – Aldeota – Fortaleza/CE – CEP 60.150-170 

www.apdmce.org.br | apdmce@apdmce.com.br|     /apdmce 
 Fone/Fax: 85. 3271.2052 

 

- promoção do acesso e da multiplicação de informações sobre os direitos da criança e adolescente  

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- alta rotatividade dos técnicos municipais; 

- dificuldade de reconhecimento pelos próprios municípios de suas fragilidades 

- dificuldade de implementação do trabalho intersetorial  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 

-  fortalecer junto aos gestores da importância de garantir a continuidade dos profissionais dos quadros municipais, principalmente através da realização 
de concursos públicos 

- priorizar estratégias e ações de baixo custo e que fortaleçam o trabalho intersetorial para melhoria e acesso de crianças e adolescentes aos seus direitos 

 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: 

Apoio às ações do PROARES – Programa de Apoio às Reformas Sociais para Crianças, Adolescentes e suas Famílias  

OBJETIVO (S): 

Promover a melhoria da qualidade de vida pessoal e social de crianças, adolescentes e jovens no CE  

PÚBLICO-ALVO: 

Direto:  
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- crianças e adolescentes, jovens e suas famílias  

Indireto:   

- famílias e comunidades dos municípios atendidos  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 

O programa é realizado em 53 municípios cearenses 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Informar o número de profissionais, a função e o vínculo empregatício. 

O projeto é realizado pela APDMCE em parceria com: 

AÇÃO/ATIVIDADE RECURSOS HUMANOS VÍNCULO  
APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DO PROARES   TODA A EQUIPE DA APMCE   CTPS  

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO 
Convênio 51/2013 

REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO 
CONVÊN IO   

PROFISSIONAIS  E ENTES CONTRATADOS 
CONFORME A NECESSIDADE  DA  APDMCE PARA 

REALIZAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA NO 
CONVÊNIO  

ATENDIMENTO  DAS CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E FAMÍLIAS APOIADOS PELO 

PROGRAMA  

TECNICOS MUNICIPAIS   PRLOFISSIONAIS COM VINCULO COM A 
PREFEITURA  

  

ATIVIDADES REALIZADAS: .Serviços te cnicos de Apoio a  elaboraça o de termos de refere ncia, projetos e editais para os municí pios participantes do Programa, bem como dos municí pios que sera o selecionados para a fase III do Programa ; 
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. Serviços te cnicos de Acompanhamento dos Processos Licitato rios, para os municí pios participantes do Programa 
 . Serviços te cnicos de Acompanhamento da aquisiça o de bens para as unidades sociais, para os municí pios participantes do Programa 
  Serviços te cnicos de Acompanhamento do treinamento dos profissionais das unidades, dos municí pios participantes do programa.  
 . Serviços te cnicos de elaboraça o dos Planos Participativos Municipais 
 
6. Serviços técnicos de Acompanhamento da execução das obras dos equipamentos sociais nos municípios participantes do Programa. 

 

METAS PROGRAMADAS: 

- ações do convênio acima referidas 

METAS EXECUTADAS: 

- todas as  ações do convênio realizadas  

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram as estratégias utilizadas para favorecer a participação dos usuários, 
como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de frequência, 
fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 

A entidade participou de edital de seleção para apoio às atividades do PROARES nos  municípios participantes do Programa. 

A equipe da APDMCE ou aquela contratada por ela apoia a Unidade Gerencial do PROARES na execução das ações propostas no Convênio    

RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- formação de rede de atuação na proteção de crianças e adolescentes 

- implantação dos equipamentos do PROARES nas regiões do Ceará 
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- melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e suas famílias; 

- contribuição para a redução de desigualdades e acesso de  crianças e adolescentes a programas, projetos serviços  

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

- alta rotatividade dos membros dos técnicos municipais envolvidos no programa 

- falta de desarticulação das redes municipais 

- outros 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: 

-  apoiar os municípios na execução de seus Planos Participativos Municipais 

- sensibilizar os gestores sobre a importância de se manter uma equipe efetiva da prefeitura na execução das ações municipais  

 

 

Fortaleza, 27  de janeiro de 2016. 

 

 

                                                            JOSEFA MEDEIROS FARIAS                  WILMA ROCHA DIOGO 

Presidente da APDMCE     Primeira Secretária da APDMCE 


