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                                                    MINISTÉRIO PÚBLICO 
                                      PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
CONSELHO ESTADUAL GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 

 
 

                                  RELAÇÃO DOS PROJETOS APRESENTADOS – 2007 
 
 
1 _ Proponente: Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON. 
      CNPJ nº 06.928.790/0001-56 
      End.: Rua Barão de Aratanha nº 100, Centro – Fortaleza-Ce. 

Projeto: “Segurança e Reaparelhamento do DECON-Ce”- consiste em adquirir 
equipamentos de segurança e de informática para a sede do DECON. 

      Valor solicitado ao FDID: R$ 40.473,22. 
      Valor da Contrapartida: R$ 1.686,38. 

Localização geográfica onde serão percebidos os recursos do projeto: Sede do 
DECON – Fortaleza.   
Público a ser beneficiado: Membros do Ministério Público, servidores, 
colaboradores terceirizados, profissionais liberais, autoridades, parceiros, 
fornecedores e comunidade consumidora. 

 
2 – Proponente: Associação Comunitária de Milagres - ACOM. 
      CNPJ nº 05.455.555/0001-41. 
      End.: Sítio Benedito, Km 01 – Milagres-Ce. 

Projeto: “Cidadão on line” – consiste em reestruturar e reformar o prédio onde 
funciona o laboratório de informática com aquisição de equipamentos tecnológicos. 

      Valor solicitado ao FDID: R$ 30.588,80. 
      Valor da Contrapartida: R$ 2.520,00. 

Localização geográfica onde serão percebidos os recursos do projeto: município 
de Milagres-Ce. 
Público a ser beneficiado: Crianças, adolescentes, jovens, famílias, lideres 
comunitários, idosos, mulheres, agricultores(as), familiares atendidos pela ACOM, 
residentes na área periurbana e em comunidades rurais do município de Milagres – 
Ce de atuação da ACOM, alunos da rede pública municipal, estadual e toda a 
comunidade. 

       
3 – Proponente: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará - PGJ. 
      CNPJ nº 06.928.790/0001-56. 
      End.: Rua Assunção nº 1.100 – José Bonifácio – Fortaleza-Ce. 

Projeto: “Reaparelhamento da rede do Ministério Público-Ce” - consiste em dotar a 
rede da PGJ de melhor nível de segurança lógica através da aquisição de uma 
solução firewall e proxy (sofware) e o serviço de instalação da solução.  
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      Valor solicitado ao FDID: R$ 20.160,00. 
Valor da Contrapartida: R$ 840,00. 
Localização geográfica onde serão percebidos os recursos do projeto: Estado do 
Ceará (capital e interior). 
Público a ser beneficiado: Usuários da rede do Ministério Público Estadual, órgãos 
públicos e sociedade. 
 

4 – Proponente: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT.  
      CNPJ nº 02.533.538/0001-97. 
      End.: Av. da Universidade nº 2596, Benfica – Fortaleza-Ce. 

Projeto: “Superação – Inclusão Digital da Pessoa Portadora de Deficiência” – 
consiste em promover a inclusão digital, social e no mercado de trabalho da pessoa 
portadora de deficiência.  
Valor Solicitado ao FDID: R$ 108.038,00. 
Valor da Contrapartida: R$ 5.495,00. 
Localização geográfica onde serão percebidos os benefícios do projeto: 
Fortaleza-Ce. 
Público a ser beneficiado: 352 pessoas portadoras de deficiência, dentre elas 72 
portadoras de deficiência visual, sistema público de emprego, empresas parceiras e 
comunidade. 
 

5 – Proponente: Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA. 
CNPJ nº 00.816.416/0001-82. 
End.: Rua Deputado João Lopes nº 83, Centro, Fortaleza-Ce. 
Projeto: “Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes no Ceará” - consiste na 
Defesa e difusão dos Direitos de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará, 
através de atividades de defesa do direito humano à educação, controle social do 
Estado e da gestão pública e combate à violência institucional.  
Valor solicitado ao FDID: R$ 95.969,62. 
Valor da Contrapartida: R$ 4.896,00. 
Localização geográfica onde serão percebidos os benefícios do projeto: Estado 
do Ceará. 
Público a ser beneficiado: 100 pessoas de um grupo comunitário da cidade de 
Fortaleza, crianças, adolescentes, jovens e adultos, grupos organizados em defesa do 
direito de crianças e adolescentes, comunidade escolar e toda a sociedade cearense.  
 

6 – Proponente: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE. 
      CNPJ: 73.642.415/0001-32. 
      End.: Av. Dr. José Martins Rodrigues nº 150 – Edson Queiroz. 

Projeto: “Ampliação da Infra-estrutura de Informação da SECITECE“ – consiste em 
adquirir equipamentos para manter e implementar atividades relacionadas à 
tecnologia da informação na Secretaria da Ciência e Tecnologia e Educação Superior 
– SECITECE, de forma a garantir o bom funcionamento da instituição, em especial 
de seus programas e projetos que dão suporte às ações de gestão e ampliação da 
Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. 
Valor solicitado ao FDID: R$ 21.800,00. 
Valor da Contrapartida: R$ 2.700,00. 
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Localização geográfica onde serão percebidos os benefícios do projeto: Estado 
do Ceará. 
Público a ser beneficiado: O Sistema de Ciência e Tecnologia (Instituições de 
Ciência e Tecnologia, Instituições de Fomento e Apoio, as Empresas de Base 
Tecnológica) e pessoas atendidas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior no Estado do Ceará. 

                       
 
 

                                                 Manuel Lima Soares Filho 
                                                   Presidente do CEG/FDID 


