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O PROGRAMA
O Programa “Em Frente, Canguçu!”, consiste em um plano de ações e
investimentos para superação das crises geradas pela pandemia e para superação
e enfrentamento aos reflexos destas crises, bem como aos principais problemas
estruturais do município.
Desta forma, o programa prevê a continuação e criação de novas ações conjuntas ,
que estão estruturadas em quatro eixos:
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APAE
TEA - Transtorno do Espectro Autista
Avaliação, reavaliação, orientação e atendimento especializado com alunos com TEA, deﬁciência
intelectual e múltipla, na modalidade de educação especial.

Repasse por parte da Prefeitura em 2022:

R$ 468,853,40
Escola Especial Saber Viver
Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, através da Escola Especial
Saber Viver, que é a única entidade do município habilitada e credenciada para oferecer atendimento
a alunos com deﬁciência intelectual, múltipla e autismo, na modalidade educação especial.

A Prefeitura de Canguçu cederá 15 Professores, 1 Suporte Pedagógico,
1 Motorista, 1 Serviços Gerais e 1 Estagiário.
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Lar de Idosos
BOM SAMARITANO
Acolhimento e abrigo de idosos em situação de abandono e
vulnerabilidade. Em funcionamento desde 1999 conta com apoio da
Prefeitura para manter o funcionamento.

Para viabilização de 30 atendimentos a Prefeitura
de Canguçu irá fazer um repasse em 2022 no valor
de R$ 64.000,00 para custeio em geral.
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Damas de Caridade
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos
e estes grupos são formados por crianças e adolescentes de 5 anos a 15 anos
de idade, em turno inverso ao escolar.
Sendo oferecidas oﬁcinas de musicalização, esportes e violão, além de
alimentação. Hoje são realizados em torno de 60 atendimentos diários.

O Repasse por parte da Prefeitura em 2022 será de
R$ 32.400,00 para custeio e contratação de
serviços diversos e pertinentes ao funcionamento
das atividades propostas.
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Associação Educacional
e Cultural Canguçuense
Promover cursos preparatórios e de aperfeiçoamento cultural e proﬁssional
para jovens e adultos que estejam cadastrados no cadastro único, em
situação de vulnerabilidade social. Dando oportunidade de ingressarem no
mercado de trabalho ou se aperfeiçoarem proﬁssionalmente.

Repasse por parte da Prefeitura de Canguçu pode
chegar em 2022 em até R$ 83.000,00.
Além dos repasses para a realização dos cursos, a Prefeitura também
cederá 1 Proﬁssional Técnico Pedagógico e 1 Estagiário.
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COESC - Cooperativa
de Estudantes de Canguçu
A Cooperativa possui mais de 1200 estudantes associados, podendo
chegar a 1500 associados em 2022.
Visando subsidiar parte dos custos com transporte de estudantes
para instituições de ensino técnico e superior na região.
Para viabilização de um custo menor e acessível para os estudantes
de Canguçu, a Prefeitura irá fazer um repasse no ano
de 2022 no valor de R$220.000,00
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Hospital de
Caridade de Canguçu
A parceria entre a Prefeitura de Canguçu e o HCC tem sido de suma importância e tem
beneﬁciado de forma imensurável a comunidade Canguçuenses. Pois a partir deste
convênio o Hospital consegue manter-se em pleno funcionamento e salvando vidas.
No ano de 2022 a Prefeitura de Canguçu fará repasses mensais ao Hospital
no valor de R$ 244.420,00 para custeio geral e podendo ser usado o recurso
também para o pagamento de salários, investimentos, compras ou contratações
diversas.

Totalizando em 2022 repasses no valor
de R$ 2.933.040,00.
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Sociedade Caritativa
e Literária São Francisco
de Assis Zona Norte
COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA
44 bolsas de estudo para alunos com isenção de encargos
escolares, para esta parceria a Prefeitura de Canguçu cederá a
instituição 4 Professores em 2022.
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