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Participação Campeonatos Handebol Itajaí

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 - 18466

Data de envio: 27/02/2019 17:36

Nome: Participação Campeonatos Handebol Itajaí

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

nossos atletas em competições estaduais e nacionais da modalidade de handebol

masculino de Itajaí, representando nossa cidade, nas competições que serão definidas

pela Federação e confederação os locais.

A proposta pretende oportunizar a participação das equipes em competições

importantes a nível estadual e nacional, com o pagamento de anuidade, taxas de

inscrições e arbitragens, transferências de atletas, transporte a água aos atletas,

alimentação, para assim possibilitar a nossa participação nas competições.

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

deste projeto, que certamente irá possibilitar a cidade de Itajaí continuar sendo bem

representada em competições a níveis estaduais e nacionais
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Público Alvo: Infância e Adolescência, Juventude, LGBT, População Negra

Locais de atuação do projeto:

Itajaí - SC

Valor solicitado: R$ 20.000,00

Fonte de Financiamento: Outros

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

bem-estar, 4 - Educação de qualidade, 5 - Igualdade de gênero, 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: Av. JosÃ© Siqueira, 629 - Sala 01

CIDADE:

Resposta: ItajaÃ

BAIRRO:

Resposta: Ressacada
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UF:

Resposta: SC

CEP:

Resposta: 88307-311

TELEFONE:

Resposta: (47) 9.9969-6020

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: FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE / MANUTENÇÃO DE SELECIONADOS

COTAS

Resposta: 20.000,00

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

Resposta: ParticipaÃ§Ã£o Campeonatos Handebol ItajaÃ

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Resposta: ManutenÃ§Ã£o das equipes de ItajaÃ, para a participaÃ§Ã£o nos

Campeonatos estaduais e nacionais

OBJETIVO GERAL

Resposta: Viabilizar a participaÃ§Ã£o das equipes de handebol masculino em
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Campeonatos Estaduais e Nacionais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resposta: â�¢	Pagamento de anuidade, pagamento das taxas de inscriÃ§Ãµes e

arbitragens e  pagamento dasTransferÃªncias de atletas a FederaÃ§Ã£o

â�¢	Transporte  a AlimentaÃ§Ã£o 

â�¢	Ã�gua aos atletasâ�¢

JUSTIFICATIVA

Resposta: A AssociaÃ§Ã£o Desportiva Itajaiense (ADI), juntamente com a

AssociaÃ§Ã£o Cultural e Esportiva Univali (ACEU), representam a cidade de ItajaÃ em

vÃ¡rias competiÃ§Ãµes no estado de Santa Catarina e no Brasil, sÃ£o as

representantes do handebol da cidade.

Se o atleta tiver que arcar com as despesas do seu prÃ³prio bolso, nÃ£o teria

condiÃ§Ãµes. Por isso a importÃ¢ncia do financiamento pÃºblico, para garantir um

trabalho contÃnuo, consolidado e que irÃ¡ gerar resultados para a cidade.

Caso o projeto venha a ser aprovado, as atletas poderÃ£o participar das atividades

presentes nos calendÃ¡rios da FederaÃ§Ã£o Catarinense de Handebol - FCHb  e da

ConfederaÃ§Ã£o Brasileira de Handebol â�� CBHb.

Desta forma, Ã© muito importante os atletas estarem participando de competiÃ§Ãµes.

Eles iniciam nas equipes de base e depois continuam tendo a oportunidade de continuar

jogando, este trabalho unido fortalece, que da iniciaÃ§Ã£o ao rendimento teremos um

handebol de qualidade.

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 foi dada. Esperamos conseguir a captaÃ§Ã£o para podermos

continuar realizando sonhos.

AlÃ©m disso, conseguir esta verba pÃºblica, por meio da Lei de Incentivo significa a

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

Itajaienses.

As equipes de handebol sÃ£o abertas Ã  comunidade em geral. NÃ£o tendo

discriminaÃ§Ã£o de nÃvel social, raÃ§a e de sexualidade. O projeto oportuniza a
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integraÃ§Ã£o com jovens e adultos de vÃ¡rias classes socias de nossa comunidade.

Este projeto prevÃª a contrataÃ§Ã£o de profissionais qualificados e registrados no

Conselho Regional de EducaÃ§Ã£o FÃsica (CREF).

O pÃºblico alvo deste projeto sÃ£o Itajaienses e atletas de ponta que estarÃ£o aqui

representando nossa cidade em competiÃ§Ãµes estaduais e nacionais.

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

estaremos incluindo jovens e adultos em grupos socias, tirando do Ã³cio, e criando

neles um compromisso. 

O inÃcio dos treinos serÃ¡ divulgado em redes sociais (facebook e Instagram), aqueles

que se interessarem poderÃ£o participar. As atividades sÃ£o abertas Ã  populaÃ§Ã£o.

ENDEREÇO, PERÍODO/DATA/HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Resposta: Treinos serÃ£o no GinÃ¡sio de Esportes Gabriel JoÃ£o Collares sito a    rua:

Alberto Werner 44, ItajaÃ â�� SC. Os horÃ¡rios serÃ£o definidos pela FMEL.

ApÃ³s a captaÃ§Ã£o dos recursos, definiremos as competiÃ§Ãµes estaduais e

nacionais a participarmos.  Segue em anexo os CalendÃ¡rios da FederaÃ§Ã£o

Catarinense de Handebol - FCHb,  da ConfederaÃ§Ã£o Brasileira de Handebol â��

CBHb, e da Fesporte.

PORTFÓLIO

Descrição do anexo: Digitalização imprensa 2018.

O anexo está no arquivo zip.

CERTIFICADOS/TÍTULOS/DIPLOMAS

Descrição do anexo: Certificados Claudia Monteiro do Nascimento.

O anexo está no arquivo zip.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição do anexo: Cronograma de Execução.

O anexo está no arquivo zip.
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ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

Descrição do anexo: Orçamento físico financeiro.

O anexo está no arquivo zip.

PLANO DE MÍDIA /DIVULGAÇÃO

Descrição do anexo: Plano de Mídia.

O anexo está no arquivo zip.

PLANILHA DE REALIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO/EVENTOS PROMOVIDOS NOS

DOIS ÚLTIMOS ANOS

Descrição do anexo: Relatório atividade  Desenvolvidas 2018 pela ADI.

O anexo está no arquivo zip.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Descrição do anexo: Declaração Presidente .

O anexo está no arquivo zip.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Descrição do anexo: Declaração Claudia Monteiro.

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: .

O anexo está no arquivo zip.
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Descrição do anexo: Declaração Não Parentesco.

O anexo está no arquivo zip.

DOCUMENTOS QUE JULGAR NECESSÁRIOS PARA MELHOR AVALIAÇÃO DA

PROPOSTA

Descrição do anexo: Relatório Atividades Desenvolvidas.

O anexo está no arquivo zip.

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

COMPLEMENTARES

Campeões Olesc

https://www.instagram.com/p/BrBO1aQnhmO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=urn

u5pcwg0zl

Vice Campeões Brasileiros

https://www.instagram.com/p/BpKapeqh0go/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=4awri

ksouvki

Redes sociais:

https://www.facebook.com/handebolitajai

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

yr

Vídeos:

https://www.facebook.com/handebolitajai/videos/2393701810857129/
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