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Histórico do Proponente (Experiências na Área e/ou Parcerias)

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IDESP - Instituto Desportivo, Educacional e Social
Presbiteriano

CNPJ: 23.435.986/0001-28
ENDEREÇO: AV. Ariosto da Riva, 3801, centro, Alta Floresta/MT

MUNICÍPIO: Alta Floresta ESTADO: Mato Grosso
CEP: 78580.000 Fone (66) 3521-4053 e (66)9-9671-7134
NOME DO REPRESENTANTE: Elisângela Leite Quadra da Costa
CPF: 059.091.469-39
ENDEREÇO: Av. Ariosto da Riva, Centro, Alta Floresta-MT
FONE: 66 9-9216-5397

O IDESP - Instituto Desportivo Educacional e Social Presbiteriano, surge como entidade
beneficente de Assistência Sociaf de maneira formal e jurídica a partir de 11/09/2015 através do
CNPJ: 23.435.986/0001-28. No entanto, sua história tem início a partir de 2005, com o "Projeto
Mulher Virtuosa", com atividades desenvolvidas peta Rede de Mulheres da Igreja Presbiteriana
Renovada Centrai de Alta Floresta com 15 mulheres em um curso de pintura.

Em 2006 o Projeto Mulher Virtuosa foi oficializado, organizado com carga horário de vários cursos
e entrega de certificados, ocorrendo em duas a três edições anuais. O projeto atendeu nos
últimos anos até o momento, 64 cursos e certificou 3.473 pessoas e oferece atendimento social e
espiritual a quem necessita e procura a liderança.

O projeto foi criado pela instituição religiosa pela percepção da necessidade de despertar virtudes
e valores da comunidade vulnerável em múltiplas áreas, dentre a económica, emocional e
espiritual, através da convivência entre as pessoas e estimulá-las a desenvolver um novo
conhecimento ou técnica que lhes possibilitasse melhorar a qualidade de vida de forma integral.

Ao longo do desenvolvimento do Projeto Mulher Virtuosa, um grupo de membros da igreja
percebe a necessidade de ampliar o atendimento voluntário a comunidade no atendimento, a
princípio, com pessoas com deficiência física e carentes buscando parcerias com instituições da
área como a APAE, Lar dos Idosos e pessoas com especializações que pudessem atender essas
pessoas.

Em 11 de setembro de 2015 nasce o IDESP, através de pessoas voluntárias com desejo de

disponibiíizarem recursos próprios e tempo para desenvolver ações em prol de causas sociais. Em

seu estatuto se denomina como uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de

assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e

garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, entre outros, sem fins lucrativos ou de fins não

económicos, com duração indeterminada, e tem por MISSÃO promover e articular ações

de defesa de direitos da pessoa humana e prevenção, orientações, prestação de serviços,

apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à
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construção de uma sociedade justa e solidária.

Desde então O IDESP tem oferecido várias oficinas voltadas esportes como a BOCHA
paraoiímpica, natação para idosos e deficientes do Lar dos Idosos e da APAE, com finalidades
terapêuticas, fisioterápicas, lazer e atenção a convivência entre eles. A instituição observa que
pessoas que usam cadeiras de rodas, autistas, hiperativas, pessoas que possuem paralisia
cerebral severa e deficiência visual tem encontrado nessas ações uma espécie de realização
pessoal, alegria e mais uma razão para continuar vivendo.

No complexo poliesportivo da igreja Presbiteriana Renovada é executada uma oficina de
atletismo para pessoas com deficiência visua!, pessoas em cadeiras de rodas com amputamento
de membros. Concomitante a estas atividades o instituto desenvolve atividades de futebol de
salão e atividades voltadas a discussão de temas de cidadania em roda de conversas e
fortalecimento de vínculos a crianças, adolescentes e jovens envolvidos em atos infracionais
como roubo, homicídios, uso e venda de drogas, atendendo uma média de 200 pessoas em
quadras poliesportivas de escolas parceiras como Ludovico da Riva Neto, Rui Barbosa e Cecília
Meireles. Recentemente o instituto passou a oferecer uma sala de recursos e apoio ao Autista.
Em todas essas atividades é oferecido lanche aos participantes.

O instituto realiza, periodicamente, acampamentos esportivos em espaços com alojamento e
oferecimento de refeições e palestras educativas e rodas de conversa com grupos de
adolescentes e jovens envolvidos em situações ilícitas no intuito de desafiá-los a mudar de vida. A
experiência tem sido marcante e alguns deles se propuseram a abandonar a delinquência e
aceitar a orientação da equipe da instituição.

Diante da amplitude dos serviços oferecidos pelo instituto e do grande número de pessoas em
situação vulnerável atendidas, torna-se necessário ampliar parcerias junto a comunidade e o
poder público para que possamos atender nossos usuários com otimização de recursos
financeiros e humanos em complementação as políticas públicas.

CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO

Tipo e Local
Edifício de alvenaria (Prédio da
Prefeitura)

Escola Estadual Rui Barbosa
Escola Estadual Ludovico Da Riva Neto.
Igreja Presbiteriana Central
Escola Cecília Meireles
Ginásio de Esportes Pezão (Natação)

Instalações físicas
Salas,

Banheiros,
Cozinha
Quadra
Quadra
Quadra
Quadra
Piscina

Quantidade
07

02

01

01
01

01

01
01

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS NO ANO DE 2017

Função
Salários
Aluguéis
Aluguel quadra

Valor mensal
RS 8.101,67

RS 900,00

RS 100,00

Valor Anual
RS 97.220,00

RS 10.800,00

R$ 1.200,00
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Material esportivo
Papelaria
Combustível
Despezas bancárias
Energia
Impostos
Lanches
Total:

R$
R$
R$
RS
RS
RS
RS
RS

100,66
41,15

465,76
50,00

141,67
179,83
209,67

10.290,41

R$
R$
R$
R$
RS
RS
RS
R$

1.207,90
493,85

5.589,13
600,00

1.700,00
2.158,00
2.516,00

123.484,88

Alta Floresta - MT, em 27 de Fevereiro de 2018.

ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA COSTA
Assinatura do Responsável Legal


