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Material Esportivo ADI

Edital: LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ITAJAÍ/SC

------------------------------------------------------------------------------------

DADOS DO EMPREENDEDOR DA PROPOSTA

Nome: ADI

Email: claudia@sesinformatica.com.br

------------------------------------------------------------------------------------

DADOS DA PROPOSTA

Chave: 4973 - 18027

Data de envio: 25/02/2019 14:11

Nome: Material Esportivo ADI

Sobre: O presente projeto tem como principal objetivo viabilizar a compra de material

específico para a prática da modalidade de handebol masculino de Itajaí.

A proposta apresentada visa adquirir os seguintes materiais: bolas e cola aderente para

assim possibilitar treinos das equipes, mirim, Infantil e Cadete juntamente com o polo.

As atividades esportivas ocorrerão no Ginásio de Esportes Gabriel João Collares,

abertas a população, em horário a ser determinado pela FMEL.

Vale ressaltar a importância de podermos contar com a Lei de Incentivo na compra

deste material que certamente irá possibilitar aos interessados um material de

qualidade.

Público Alvo: Infância e Adolescência, Juventude, LGBT, População Negra
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Locais de atuação do projeto:

Itajaí - SC

Valor solicitado: R$ 5.000,00

Fonte de Financiamento: Recursos próprios

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 1 - Erradicação da pobreza, 3 - Saúde e

bem-estar, 4 - Educação de qualidade, 5 - Igualdade de gênero, 10 - Redução das

desigualdades, 16 - Paz, Justiça e instituições eficazes

Área de atuação: Esportes, Saúde

------------------------------------------------------------------------------------

PERGUNTAS

1. DADOS CADASTRAIS:

NOME (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física):

Resposta: AssociaÃ§Ã£o Desportiva Itajaiense - ADI

NUMERO DO CNPJ OU CPF:

Resposta: 04.742.293/0001-33

ENDEREÇO:

Resposta: Avenida JosÃ© Siqueira, 629 sala 1

CIDADE:

Resposta: ItajaÃ

BAIRRO:

Resposta: Ressacada

UF:
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Resposta: SC

CEP:

Resposta: 88307-311

TELEFONE:

Resposta: (47) 3349-3420

E-MAIL:

Resposta: claudia@sesinformatica.com.br

RG E CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

ÁREA DO PROJETO ( Indicar em qual área o projeto será aplicado)

Resposta: OUTRAS ATIVIDADES

COTAS

Resposta: 5.000,00

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

Resposta: Material Esportivo ADI

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Resposta: Possibilitar a compra de material especÃfico para a prÃ¡tica da modalidade

de handebol

OBJETIVO GERAL

Resposta: Adquirir materiais especÃficos para a prÃ¡tica da modalidade de handebol:

bolas e cola aderente para as equipes de base do handebol masculino na cidade de
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ItajaÃ.Para assim viabilizar treinos desta modalidade

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resposta: 	Adquirir Bolas de Handebol

Adquirir Cola aderente para handebol

Contratar agenciamento tÃ©cnico

JUSTIFICATIVA

Resposta: A ADI representa a cidade de ItajaÃ em vÃ¡rias competiÃ§Ãµes no estado de

Santa Catarina e no Brasil, desta forma, Ã© muito importante os atletas estarem bem

equipados.

O pÃºblico alvo deste projeto sÃ£o, polos, as equipes mirim, infantis e cadete da

modalidade, em torno de 100 crianÃ§as irÃ£o usufruir do material solicitado.

Este projeto se faz necessÃ¡rio, pois Ã© de fundamental importÃ¢ncia o trabalho

executado pela ADI. Com projetos deste tipo, a AssociaÃ§Ã£o possibilita aos Itajaiense

melhores condiÃ§Ãµes de integraÃ§Ã£o e inserÃ§Ã£o social.

Um ponto importante a ressalta deste projeto Ã© o pÃºblico a ser atingido: qualquer

pessoa interessada na modalidade de handebol.  As equipes de base sÃ£o abertas Ã 

comunidade em geral. NÃ£o tendo discriminaÃ§Ã£o de nÃvel social, raÃ§a e de

sexualidade. AlÃ©m disso, este projeto oportuniza de interage com crianÃ§as de vÃ¡rias

escolas das redes de nossa cidade.

Uma das estratÃ©gias de execuÃ§Ã£o do projeto Ã© a contrataÃ§Ã£o de profissionais

qualificados e registrados no Conselho Regional de EducaÃ§Ã£o FÃsica (CREF), para a

realizaÃ§Ã£o do projeto, alÃ©m disso, com a execuÃ§Ã£o das atividades serÃ¡

oportunizado a estagiÃ¡rios, para poderem aprender e ensinar as nossas crianÃ§as e

adolescentes.

Com este projeto, estaremos dando oportunidades de muitos sonhos se realizarem, pois

estaremos incluindo meninos em grupos socias, tirando do Ã³cio, e criando neles um
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compromisso. Dando a eles responsabilidades para que possam levar pra suas vidas o

aprendizado que aqui tiveram. 

Todas as aÃ§Ãµes serÃ£o divulgadas em redes socias (facebook e Instagram), na rede

municipal, estadual e particular de ensino, assim daremos oportunidades a todos.

Aqueles que se interessarem poderÃ£o participar.

A AssociaÃ§Ã£o Desportiva Itajaiense (ADI), tem uma parceria com a AssociaÃ§Ã£o

Cultural Esportiva Univali (ACEU), onde as duas associaÃ§Ãµes realizam um excelente

trabalho em conjunto com todo o handebol masculino, visto os resultados dos anos

anteriores. Formamos um grupo onde podemos representar nossa cidade da melhor

forma e maneira possÃvel.

Temos exemplos de atletas que por aqui passaram e hoje sÃ£o atletas de seleÃ§Ã£o

Brasileira de handebol, e temos tambÃ©m atletas que se tornaram grandes cidadÃ£os

com a oportunidade que os foi dada.

Esperamos conseguir a captaÃ§Ã£o para podermos continuar realizando os  sonhos

destas crianÃ§as e adolescentes.

Segue a listagem do material a ser adquirido: 15 bolas de handebol e 5 potes de cola,

conforme justificativa argumentada acima.

ENDEREÇO, PERÍODO/DATA/HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Resposta: Os treinos serÃ£o realizados no GinÃ¡sio de Esportes Gabriel JoÃ£o Collares

sito a   rua: Alberto Werner, 44 - Centro, ItajaÃ â�� SC. Os materiais serÃ£o adquiridos

apÃ³s a captaÃ§Ã£o dos recursos e serÃ£o utilizados no GinÃ¡sio de Esportes Gabriel

JoÃ£o Collares durante os treinamentos, em horÃ¡rios a serem definidos pela FMEL.
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PORTFÓLIO

Descrição do anexo: Matérias de jornais/Sites.

O anexo está no arquivo zip.

CERTIFICADOS/TÍTULOS/DIPLOMAS

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

PLANO DE MÍDIA /DIVULGAÇÃO

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

PLANILHA DE REALIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO/EVENTOS PROMOVIDOS NOS

DOIS ÚLTIMOS ANOS

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

CARTA DE ANUÊNCIA PARA SEDIAR O PROJETO

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

CARTA DE ANUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO

Descrição do anexo: Como se trata de um projeto de compra de material não há

necessidade desta carta.

O anexo está no arquivo zip.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

DOCUMENTOS QUE JULGAR NECESSÁRIOS PARA MELHOR AVALIAÇÃO DA

PROPOSTA

Descrição do anexo: .

O anexo está no arquivo zip.

------------------------------------------------------------------------------------

COMPLEMENTARES

Associação Desportiva Itajaiense

http://adi.esp.br/

Redes sociais:
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https://www.facebook.com/handebolitajai/

https://instagram.com/handebolitajai?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b1fpq54n54

yr
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