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1 - IDENTIFICAÇÃO 

 
MUNICÍPIO: Palmeirópolis 

NOME DO PREFEITO: Bartolomeu Moura Júnior 

NOME DO PROPONENTE DO PROJETO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

  CNPJ: 13.123.113/0001-26 

  ENDEREÇO: Rua 12, n 224, centro, Palmeirópolis 

 CEP: 77.365-000 TELEFONE: 3386-1813 E-MAIL: semaspalmeiropolis@gmail.com 

SECRETÁRIA: Deusiney Caitano Marques de Moura 

COORDENADORA DO CRAS: Suellen Ramos Arantes 

TÉCNICA DO CRAS: Maria Madalena Moreira Apolinário 

TÉCNICA DE VIG. SOCIOASSISTÊNCIAL: Maria Rosa F. Dias 

TELEFONES: (63) 3386-1813 (63) 3386-1209 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2022 

RESUMO 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade 

pública estatal da política de assistência social. No CRAS as intervenções têm 

focos preventivos, protetivos e proativos que embasam os serviços, projetos e 

programas sociais desenvolvidos na instituição. O Projeto Parquinho Serra 

Dourada Florindo Caminhos, surge no contexto da pandemia da covid-19, haja 

vista que a política de assistencia social é atividade essencial sobretudo nestes 

contextos, primando aumentar ainda mais a capacidade de resposta do SUAS nas 

questões emergentes o projeto tem como principal objetivo proporcionar aos 

usuários que se encontram em situação de vulnerabilidade social o fortalecimento 

dos vínculos comunitários propiciando maior contato com o meio ambiente e 

provendo deste modo lazer e qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Assistência Social; Direitos da Criança e 

Adolescente; Fortalecimento de Vínculos Comunitários; 

Projeto Parquinho Serra Dourada Florindo  Caminhos 

Palmeirópolis-TO 
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Qualidade de vida.  

 

INTRODUÇÃO 

O município de Palmeirópolis-TO está localizado na Região Norte do 

Brasil, ao Sul do estado do Tocantins mais especificamente no Paralelo 13. De 

acordo com o censo de 2010 (IBGE) a população de Palmeirópolis é de 7.339 

habitantes. Em 2019, o salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 13.0%. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 43% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 86 de 139 dentre as cidades do estado e na posição 2367 de 5570 dentre 

as cidades do Brasil.  

No entanto, considerando o contexto adverso que incide sobre todo o 

mundo, causado pela pandemia de covid-19, e considerando o crítico estado 

socioeconômico que advém deste cenário, que consequentemente gerou a 

acentuação do desemprego, da fome, da diminuição do poder aquisitivo das 

pessoas de maior vulnerabilidade socioeconômica, o isolamento social e os 

problemas acarretados por ele. Como uma forma de reestabelecer o convivio 

social pós isolamento e fortalecer as comunidades, sobretudo as mais carentes e 

com maior quantidade de crianças e adolescentes. 

É extremamente necessário que o CMDA juntamente com a Secretaria de 

Assistência Social que são importantes atores na construção do contexto social 

desenvolva este papel. 

 

PROJETO PARQUINHO SERRA - DOURADA FLORINDO 

CAMINHOS – JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O desenvolvimento infantil deve ser estimulado desde a primeira infância. 

É uma etapa muito importante para vida da criança. 

Nesta fase a criança passa por processos importantes e por conta disso a 

estimulação de vários atividades é essencial. 

O “Parquinho Serra Dourada Florindo Caminhos” é uma importante 

ferramenta para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, bem 

como, fortalecer os vínculos comunitários das familias da comunidade. 

Este projeto aborda a importância de proporcionar uma estrutura física 

adequada para convivência comunitária das familias dos setores Serra Dourada, 

União e Jardim das Palmeiras diretamente, e demais regiões do municipio de 

forma indireta, com briquedos fixos modelo playground e arborização com 

árvores ornamentais, para receber as crianças. 

Sabe-se que brincar é uma forma da criança transportar sua realidade, 

vivencias em forma de brincadeiras. Quando a criança brinca alimenta a sua 

criatividade e aumenta a sua percepção do ambiente onde ela vive.  

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o valor da dignidade da 

pessoa, fortalecendo os direitos e garantias fundamentais, bem como instituiu em 
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seus princípios o da igualdade de condições para todos estipulando deveres e 

garantias para que todas as pessoas tenham uma vida digna. Dentre os direitos 

fundamentais encontra-se amparado pela legislação o direito ao Lazer. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei N. 8069/90 dispõe que é  

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar os direitos da criança e adolescente com prioridade absoluta, conforme 

dispõe: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade 

compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

Desta forma, assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente, é 

prioridade absoluta, haja vista que estes são sujeitos de direito na condição 

humana peculiar, em desenvolvimento de personalidade.  

O projeto em epígrafe é de autoria da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, através do setor de vigilância socioassistêncial, e derivou do estudo e 

mapeamento social das regiões do municipio que demandam maior atenção 

social e implantação de políticas públicas que desenvolvam as potencialidades 

das pessoas que vivem nestas localidades.  

O setor Serra Dourada está dentre um dos mais jovens setores do 

Município de Palmeirópolis-TO, confronta-se com os setores União e Jardim das 

Palmeiras. Segundo estudo realizado no território no ano de 2021 pela Vig. 

Socioassistêncial, das famílias ali residentes cerca de 80,4% provém seu sustento 

com renda igual ou inferior a um salário mínimo e são inseridas no Cadúnico e 

PBF. 

 O setor Serra Dourada possui infraestrutura básica, baixo índice de 

violencia e criminalidade, entretanto, segundo entrevista de abordagem com as 

familias, a informalidade laboral, a dificuldade de acesso ao trabalho por diversos 

fatores, e sobretudo a complexibilidade de acesso aos direitos contrubuem para a 

limitação e crescimento social das familias. Em contrapartida, o setor União, 

confrontante com uma das maiores densidades demográficas do município, 

apresenta índice elevado de violações de direitos e vulnerabilidade 

socioeconômica. 
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 Mapeamento de situações prioritárias setor União. 

Fonte: Vig. Socioassistêncial. 

 

Diante da falta de infraestrutura de áreas de lazer nos bairros supracitados, 

os projetos sociais se tornam uma das principais alternativas para atendimento 

aos moradores destas comunidades. 

A região para implantação e desenvolvimento do projeto é local 

estratégico para o atendimento das famílias distribuidas nestas áreas. Com foco 

no desenvolvimento das crianças, o local de implantação do Parque tem potencial 

para atender cerca de 200 crianças.  

O Projeto Parquinho Serra Dourada - Florindo Caminhos entende que 

toda criança precisa de um espaço para brincar, se desenvolver e aprender. 

Deste modo, o projeto visa refletir sobre os espaços que temos nas 

comunidades e a potencialidade de estruturá-los visando proporcionar a vivencia 

daquelas famílias em momentos lúdicos neste espaço e sobretudo estimular o 

processo de socialização das crianças.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

Promover espaço de desenvolvimento e potencializar a acessibilidade ao 

lazer e convivencia comunitária primordialmente ás crianças e adolescentes das 

regiõies oeste e noroeste do município, efetivando uma via de garantia dos 

direitos fundamentais de segunda geração das famílias referênciadas do CRAS, 

assegurando a socialização e o acesso aos brinquedos dos parques com dignidade 

e segurança, além de promover a cidania, incentivar o contato com a natureza, 

qualidade de vida e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Viabilizar o direito ao lazer; 

Oferecer espaço adequado para brincadeiras; 

Promover a convivencia comunitária; 

Proporcionar ambiente acolhedor que promova maior qualidade de vida 

ás famílias de crianças e adolescentes das regiões oeste e noroeste do municipio 

e participantes do SCFV, bem como familias acompanhadas pelo PAIF.  

 

METAS 

As metas de atendimento dos parques acessíveis serão qualitativas, a partir da 
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disponibilização dos equipamentos para 100% (cem por cento) das crianças da 

localidade e do município, tendo por objetivo promover o acesso ao direito ao lazer. 

De igual maneira, a iniciativa prevê a socialização, visando que gradativamente um 

maior número de pessoas tenha acesso aos serviços disponíveis no município em 

condições de igualdade com as demais. 

 

PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes participantes do SCFV ou residentes das regiões norte 

e noroeste que enfrentam dificuldades em acessar os brinquedos dos parques 

públicos.  

 

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 

O Centro de Referencia de Assistencia Social fará o acompanhamento e 

monitoramento das famílias parcipantes do projeto, juntamente com a vigilancia 

socioassistencial, de forma a medir a gradualidade dos resultados alcançados. 

 

OBJETO A SER FINANCIADO 

A efetivação do projeto demanda a instalação de brinquedos modelo 

playgrounds de acordo com as normas da ABNT e balanço sobre uma área 

gramada com cerca de 513m². 

 

 

 

 

 

 

 

Contará com um mínimo de 04 (quatro) brinquedos, o objeto a ser 

desenvolvido e financiado tem o propósito de desenvolver a relação de 

afetividade, sociabilidade e fortalecimento de vínculos.  

O modelo contribui para o desenvolvimento e a formação integral das 

crianças através da brincadeira, e são uma forma de ligar o aprendizado à diversão 

e ao prazer. 

O ato de brincar junto é um estímulo ao convívio e à interação social. Usar 

27m 

19m 
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espaços como playgrounds é uma forma de as crianças 

desenvolverem características importantes que fazem parte da formação social 

na educação infantil. 

Correr, pular, subir e descer escadas, brincar no balanço e nos mais 

variados atrativos do playground, estimula a atividade física e tira as crianças de 

um possível sedentarismo. 

O fortalecimento da musculatura e dos ossos, o equilíbrio do sistema 

respiratório e a melhora da coordenação motora, do equilíbrio e da postura 

corporal dos pequenos estão entre os ganhos nesse sentido. 

Dentre elas estão, por exemplo, aprender a dividir (nesse caso, os 

brinquedos e o espaço para brincadeiras, que precisa ser compartilhado durante 

o período de diversão), bem como a cooperar e a trabalhar em equipe. 

O contato das crianças com o meio ambiente é fundamental para que elas 

aprendam a importância da natureza e, também, a respeitá-la. 

 

PROPOSTA:  

Proponente:Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Palmeirópolis 

CNPJ: 13.123.113/0001-26 

Endereço: Rua 12, n 224, centro, Palmeirópolis CEP:77365000 

E-mail: semaspalmeiropolis@gmail.com Telefone: 3386-1813  

Nome do Responsável Legal: Deusiney Caetano Marques de 

Moura  

Responsável: Adriana B. da 

Silva  

Função: Secretária Municipal de Ass. 

Social 

RG: 1.223.196 CPF: 641.427.951-04 

Nome do Projeto: Parquinho Serra Dourada – Florindo Caminhos 

Público alvo: Crianças e adolescentes Objeto a ser financiado: Parque no modelo 

playground  

Abrangência do Projeto: Região Norte e Noroeste do Municipio de Palmeirópolis-TO 

Valor Total do Projeto: R$ 60.515,52 

Valor Solicitado ao FMDCA/DOAÇÃO: R$ 60.515,52 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO: 

( x ) Garantia do direito à convivência familiar e comunitária; 

( x ) Atendimento à crianças e ao adolescente em situação de risco; 

(   ) Garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua; ( ) 

Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; 

(   ) Erradicação do trabalho infantil; 

( x ) Promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, à educação e à assistência 

social; 
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