
As instituições contempladas pelo projeto Devolver para Reparar a partir de 2018, 

inscritos por meio de edital, foram: 

- Escola Estadual Padre Alfredo (EEPA): promover a reforma da quadra de esportes. 

- Delegacia de Polícia Civil de Governador Dix-Sept Rosado (RN): adquirir cerca elétrica, 

concertina perimetral e central de choque em cima do muro da unidade policial, bem 

como sensores internos/sensor de barreira e kit de câmeras 

- Centro Espírita Chico Xavier: promover a reforma/melhoria do prédio, por meio de 

reparos de alvenaria e elétrica, pintura, troca do piso, melhoramento dos banheiros e 

caixa-d’água, bem como promover a compra de matérias para a ambientação da sala 

infantil. 

- Aldeias Infantis SOS Brasil: promover o fortalecimento das potencialidades e a 

promoção do desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes e jovens que 

estão sob proteção judicial, e, dessa forma, implementar um sistema de monitoramento e 

acompanhamento durante e após o desligamento institucional. 

- Associação de Apoio aos Pacientes com Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR): 

promover o fortalecimento das potencialidades e a promoção do desenvolvimento 

biopsicossocial de crianças e adolescentes e jovens que estão sob proteção judicial, e, 

dessa forma, implementar um sistema de monitoramento e acompanhamento durante e 

após o desligamento institucional. Também a aquisição de itens mobiliários (camas, tvs 

e bebedouro) para a unidade adulto. 

- 2ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró: aquisição de cerca elétrica, concertina 

perimetral e central de choque em cima do muro da unidade policial, bem como sensores 

internos/sensor de barreira e kit de câmeras. 

- Amigos dos Autistas do RN (APAARN): aquisição de equipamentos 

eletrônicos/informática como tablets, computador, projetor, notebook, impressora e 

estabilizadores, a fim de estruturar os setores. 

- Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte: aquisição de câmera de 

segurança e sistema de alarme na parte interna e externa do prédio. 

- Instituto Amantino Câmara: Aquisição de itens mobiliários (camas para adulto, cadeira 

de roda higiênica para obeso, colchão hospitalar e cadeira de rodas higiênicas). 

- Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer: aquisição de matérias-primas 

farmacêuticas necessárias para manipulação dos medicamentos doados aos pacientes 

portadores de neoplasia maligna. 

- 10ª Delegacia Regional, em João Câmara (RN): promover à reestruturação predial das 

delegacias, as quais sofrem com infiltrações, fissuras, panes elétricas, desabamento do 

teto, falta constante de água potável, dentre outros aspectos negativos. 

- Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN): equipar o Projeto Kim 

na Escola com materiais permanentes, com o intuito de ensinar a crianças de 5 a 12 anos 



de idade as diferentes formas de como se relacionar com a água de forma mais segura, 

evitando o afogamento e a agir caso aconteça. 

- Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte: aquisição de cadeiras 

de escrito e do refeitório. 

 


