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MUNÍCIPIO
:

Limeira ESTADO: SP

A ASSOCIAÇÃO LIMEIRENE DE VOLEIBOL - ALVO, representado neste ato por seu

Presidente VALDINEI DONIZETTI ALVES DIAS, residente à Rua Sebastião Toledo, 877 – Vl

Castelar, vem respeitosamente à presença do Sr.Mario Celso Botion, D.D Prefeito de Limeira,

solicitar a celebração do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA esportiva de acordo com as

justificativas abaixo descritas:

O requerente é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em Limeira no de 2007, instalada na

Rua Olívio Machado, n° 123 – Jd. Porto Real CEP: 13.485 - 355 (sede administrativa).

Faz-se necessário para desenvolvimento de nossas atividades utilizarmos por

empréstimo espaço como a piscina do Município, cedido gratuitamente pela Diretoria da

entidade visando difundir nosso projeto.

Estamos anexando também todos os documentos que a lei solicita.

De acordo com nossa dinâmica e experiência do nosso quadro de diretores,

entendemos ser plenamente possível, executável e adaptável o uso da área acima mencionada
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para um trabalho visando equipes de treinamentos de forma gratuita para as inclusões

socioeconômicas, culturais e esportivas de adolescentes e adultos para que tenhamos uma

sociedade igual, como de alto rendimento; já que a entidade já conta com algumas categorias

esportivas como: Juvenil e Adulto de Biribol.

Assim sendo, e percebendo o esforço empreendido pelo município visando uma boa

representação em Jogos Regionais, Jogos Abertos, Campeonatos Regionais, Estaduais e

Nacionais, estaremos disponibilizando, caso o convênio seja firmado, nossa estrutura para a

formação de equipes competitivas e manutenção das equipes como já foi feito em outros anos

com algumas modalidades esportivas e este ano queremos estar apoiando as seguintes

modalidades:

BIRIBOL

O Biribol nasceu em Birigui - SP em 1968, é a mais nova modalidade esportiva no

Brasil, e o único esporte genuinamente brasileiro.

É um esporte educativo e recreativo sendo praticado por quatro jogadores em uma piscina

“especial” de 4.00x8.00x1.30m (de profundidade).

Suas regras são semelhantes as do vôlei, porém, com suas próprias características, é muito

fácil de ser jogado e não é necessário saber nadar. No Biribol você usa todos os músculos do

corpo é um esporte eclético, não alijando ninguém.

Hoje já com seu espaço conquistado em academias, clubes e hotéis, também é uma

modalidade de competição de alto nível, tendo em seu calendário a Copa do Brasil e a

participação no maior evento esportivo do Estado de São Paulo, jogos regionais e jogos

abertos de São Paulo.

Desta forma apresentamos abaixo um plano de trabalho e de estimativa de custo a serem

desenvolvidos pela ALVO em conjunto com a Prefeitura Municipal de Limeira e a Secretaria de

Esportes, de desenvolvermos a prática das modalidades em nossa cidade.
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PARTICIPAÇÕES DAS ESQUIPES DE BIRIBOL DA ALVO LIMEIRA

VICE-CAMPEÃ nos Jogos Regionais em ARARAS – 2005

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em ARARAS – 2006

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em BRAGANÇA PAULISTA – 2007

10º colocado na etapa do Brasileiro em Uberaba – MG - 2007

13º colocado na etapa do Brasileiro em Campo Grande - MT - 2007

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em RIO CLARO – 2008

6º colocado na etapa Liga Nacional de Votuporanga – SP - 2008

8º colocado na etapa Liga Nacional de Uberaba – MG - 2008

CAMPEÃO nos Jogos Regionais em ATIBAIA – 2009

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em AMERICANA – 2010

8º colocado nos Jogos Abertos em Santos – 2010

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em MOGI GUAÇU – 2011

7º colocado nos Jogos Abertos em MOGI DAS CRUZES – 2011

3º COLOCADO nos Jogos Regionais em ATIBAIA – 2012

6º colocado nos Jogos Abertos em BAURU – 2012

4º colocado nos Jogos Regionais em Itatiba – 2013

5º colocado nos Jogos Regionais em Itatiba – 2014

4º colocado nos Jogos Regionais em São José do Rio Pardo – 2015

5° colocado nos Jogos Regionais em Americana –Sp – 2016.

2° colocado nos Jogos Regionais em Americana – Sp -2017

Participação de todos os atletas de Limeira no I torneio de biribol de Americana com 3 equipes

com as seguintes colocações: Vice-Campeão, 5º lugar e 8º lugar.

Participação com 3 equipes no 2º torneio de biribol de Limeira (Piratininga).

Seguintes colocações: Vice-Campeão, 3º lugar e 4º lugar e VI Torneio Amigos do Biribol de

Limeira (2015).
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Para desenvolver esta modalidade atendendo aos exigentes níveis de competições, chegamos

ao valor estimado de R$ 30.000,00 (Quinze mil reais) para subsidiar as equipes que se

encontram no projeto anexo. Portanto esta previsão financeira totaliza o montante do convênio

sendo que saibamos que não supria todas as despesas mencionadas. Salientamos que, dentro

dos critérios estabelecidos pelas comissões, será liberado o uso de nossas dependências aos

atletas dirigentes e alunos envolvidos diretamente no objetivo.

Sem mais no momento, aguardamos manifestação que esperamos, seja positiva.

______________________________
VALDINEI DONIZETTI ALVES DIAS

DADOS DO PROJETO

Abrangência do Projeto

Título do Projeto: ESPORTE, PASSADO E FUTURO AGORA

MUNÍCIPIO: Limeira ESTADO: SP
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JUSTIFICATIVA:

O projeto tem por objetivo principal transmitir através do esporte valor como

responsabilidade e respeito, ou seja: oportunizar a participação de adolescente e adultos de

faixa etária compatível com o projeto.

O projeto busca aproximar as pessoas do convívio social, afastá-los das

drogas e dar ênfase ao desenvolvimento técnico e socialização, sem esquecermos-nos do

aumento significativo na melhora do repertório motor do individuo, a fim de melhorar a sua

saúde, qualidade de vida e seu convívio sociocultural.

Por se tratar de um projeto de médio e longo prazo, esses adolescentes e Adultos

do projeto possam se juntar as equipes de competição de alto rendimento da cidade,

fazendo assim a reposição natural do material humano, num processo contínuo de

renovação.

A intenção do projeto através da modalidade de Biribol é também materializar nos

participantes do projeto a tolerância, a afetividade e o companheirismo.

“Um projeto não só para formar campeões, mas cidadãos”.

mailto:sportval@ig.com.br


ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE VOLEIBOL

SEDE: Rua Dr. Alfredo Ferraz de Abreu, 1574 – centro CEP: 13.480 – 030 FONE: (19) 99726 6984 (Presidente) E-MAIL: sportval@ig.com.br

METAS FASES E ETAPAS DURAÇÃO

- Dar oportunidade o

adolescente, adulto e

máster, de vivenciar uma

prática esportiva (biribol),

saudável, competitiva, com

respeito, cooperação,

higiene, regras, disciplina

desenvolvida através das

aulas, treinamentos, festivais

e competições.

Desenvolver os aspectos

psicomotor e social.

BIRIBOL
- Turma de iniciação: duas vezes por

semana as terças e quintas.

- Equipe de Competição: duas vezes

por semana as quartas e sábados e

competem aos finais de semanas nas

cidades da região e de acordo com o

calendário das competições estadual e

nacional.

- Torneios e Festivais Municipais

- Total de participantes é de 50

- As etapas de aulas,

treinamentos, festivais e

competições, vão de

Setembro 2017 a Agosto

de 2018.

Descrição do Projeto.

A Associação Limeirense de Voleibol vem desenvolvendo ações de inserção da população

Biribol através do Projeto, possibilitando que profissionais habilitados de condições necessárias

para a prática das modalidades.

Alem da melhora em sua alto estima e saúde corporal da população, o projeto tem em

sua implantação a ampliação em suas metas de atendimento quantitativo e qualitativo,

otimizando assim, participação em competições de alto rendimento esportivo para o ano de

2018.

UNIDADES DE ATENDIMENTO

BIRIBOL:- Piscina Dona Maria G. Bortolan (Rua Paschoal de Luca, s/n JD Piratininga)
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PERÍODO DE FUNCIONAMENTO e USUÁRIOS

BIRIBOL
Metas Treinos Horários IDADE Nº Vagas Objetivos a serem realizados

Treinamento

de Biribol

3 x na
semana
Quarta-
feira
Sábado

Domingo

19:30 as 21:30

14:00 as 18:00

08:00 as 12:00

livre 20
PERÍODO

Visa trabalhar a parte tática,
técnica e fisiológica e
psicológica visando
competições de alto nível.

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO

Serão aceitos usuários com aptidão para a modalidades contemplada neste projeto com

idade mínima em cada um dele sendo:

BIRIBOL: com idade acima de 16 anos e que saiba nadar, preferencialmente encaminhados

pelos clubes sociais municipais e centros comunitários.

ABRANGÊNCIA

O projeto atenderá toda população do município de Limeira que atenda as

especificações inerentes da modalidade.

Objetivos:

– Objetivo Geral:

Este projeto tem por objetivo principal oportunizar a participação do adolescente e

adulto de faixa etária compatível com o projeto inicial e dar ênfase ao aprendizado técnico, sem

esquecermos do aumento significativo na melhora do repertorio motor do individuo, a fim de
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melhorar sua saúde, qualidade de vida, auto estima e seu convívio sociocultural, cujo mesmo,

posteriormente, por se tratar de um projeto de médio e longo prazo, possa juntar-se às equipes

de competição das respectivas modalidades, fazendo assim, a reposição do material humano

num processo continuo de renovação até atingirem um estagio de alta performance de

rendimento esportivo e competitivo no nível Municipal, Estadual e Nacional.

– Objetivos Específicos:

Objetivo Específico Ação Impacto Social Esperado

1. Possibilitar acesso a

informações sobre o

Biribol, particularidades

do Projeto.

1.1 Promoções de palestras

em escolas e centros

comunitários sobre a

modalidade.

1.1.1 Obtenção de

conhecimento sobre a

modalidade

1.2 divulgações do projeto

através de folhetos entregues

durante as palestras e

competições

1.1.2 Inclusão do adolescente

no projeto

2. Possibilitar o

desenvolvimento social

dos usuários.

2.1 manter intercâmbio

permanente.

2.1.1 sociabilizando o usuário

METODOLOGIA

CAMPEONATOS, FESTIVAIS, TORNEIOS. CLÍNICAS e PALESTRAS,

Visando o desenvolvimento e crescimento dos esportes é de suma importância

manter a intenção de divulgar as modalidade de BIRIBOL, através de clínicas esportivas que

consiste em uma transmissão de conhecimento das modalidades as crianças do município de

limeira, pra conhecer o esporte na sua integridade, mostrarmos a importância da pratica
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esportiva, quais os benefícios que ele possa trazer e mostrar que através dessas modalidades

pode se aprender aspectos como respeito, solidariedade, cooperação, noções básicas de

higiene e saúde, responsabilidade social, e entre outros. E acima de tudo dar a oportunidade

da população ter acesso á esportes e lazer.

Para este ano estaremos também disputando jogos amistosos e oficiais com

nossas escolinhas de Biribol , para que as crianças e adolescentes tenham a oportunidade de

conhecer outras cidades, novos ambientes e pessoas, com as quais se relacionaram e

colocaram em pratica todo seu repertorio cognitivo e afetivo adquiridos em nossas aulas e

treinamentos ensinados por nossos Monitores, Técnicos e Professores.

Continuamos acreditando que com a participação de membros de nossa associação

(ALVO) em Workshop, palestras, simpósios e congressos oferecidos por outras entidade e

associações para que através do esporte possamos minimizar e ser um facilitador na tentativa

de resolver os problemas sociais de nosso município, mas temos a certeza de que estaremos

ajudando a contribuir com uma nova maneira de pensar, agir, interagir e através da linguagem

esportiva, os participantes no caso as crianças e adolescentes, usufruirão em sua vida com

mais dignidade e qualidade.

PROVISÕES

Ambiente Físico

01 Piscina com 8 x 4 metros e profundidade de 130 cm

RECURSOS HUMANOS

Área Profissional Nº de
Profissionais

Nº de
Profissionais a
contratar

Carga Horária Vínculo
Empregatício

Profissional de
Educação Física 01 01 10 Sem vinculo

Estagiário de
Educação Física 01 01 10 Temporário

Monitores 01 01 10 Sem vinculo

Fisioterapeuta 01 0 10 Voluntário

Total 03 03 - -
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RECURSOS MATERIAIS

PROVISÕES

Projeto: ESPORTE, PASSADO E FUTURO AGORA

Capacidade de atendimento: 50 participantes (atletas)

Nº Categoria Especificação Quantidad
e

Valor
Unitário Valor Anual

1

Transporte,
Alimentação e
Hospedagem
dentro e fora do
município.

Locação de
veículos,

Combustível e
pedágio.

50 $ 150,00 $ 7.500,00

Alimentação em
Limeira 10 $ 40,00 $ 400,00

Alimentação em
Viagens 50 $ 100,00 $ 5.000,00

Subtotal R$ 12.900,00

2
Material de

proteção, médico
e farmacêutico.

Medicamentos
e suplementos 02 $ 200,00 $ 400,00

Subtotal R$ 400,00
Ajuda de custo
para atletas,
comissão
técnica,

professores e
monitores.

Professores e
técnicos 02 $ 1.000,00 $ 2.000,00

3 Monitore e
Estagiários. 02 $ 200,00 $ 400,00

Atletas 08 $925,00 $7.400,00

Subtotal R$9.800,00

4 Taxas arbitragem
e inscrições.

Taxas arb. 04 $ 300,00 $ 1.200,00
Insc. Torneios 01 $ 2.000,00 $2.000,00

Subtotal R$ 3.200,00

5 Materiais
Esportivos

Uniformes jogo
e treinamento. 02 $ 1.000,00 $ 2.000,00

Bolas 10 $ 100,00 $ 1.000,00
Rede 02 $ 350,00 $ 700,00

Subtotal R$ 3.700,00

TOTAL GERAL R$ 30.000,00
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

METAS
SETEMBRO

2017
OUTUBRO

2017
NOVEMBRO

2017

Ajuda de custo, material

esportivo, taxa de

arbitragem, inscrições,

farmácia, hospedagem,

Transporte e alimentação.

R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

TOTAL R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

METAS
DEZEMBRO

2017

JANEIRO

2018

FEVEREIRO

2018

Ajuda de custo, material

esportivo, taxa de

arbitragem, inscrições,

farmácia, hospedagem,

Transporte e alimentação.

R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00

TOTAL R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00
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CONTRAPARTIDA DA PARCERIA

Representar o município em competições oficiais e amistosas, promover a saúde da

população afim, colocar nosso corpo de colaboradores e diretores a disposição do município

para eventuais clinicas, palestras, workshop e eventos esportivos junto à sociedade civil

Limeirense para facilitar o acesso as informações e conhecimento sobre as modalidades

descrita nesse projeto.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO

Espera-se com a execução deste projeto, alem da representatividade esportiva junto ao

município, um aumento significativo na melhora do repertorio motor do individuo, a fim de

otimizar sua saúde, melhora na qualidade de vida e auto estima e seu convívio sociocultural,

cujo mesmo, posteriormente, possa juntar-se às equipes de competição das respectivas

modalidades, fazendo assim, a reposição do material humano num processo continuo de

renovação até atingirem um estagio de alta performance de rendimento esportivo e competitivo

no nível Municipal, Regional, Estadual e Nacional.

______________________________
VALDINEI DONIZETTI ALVES DIAS

PRESIDENTE
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METAS
MARÇO
2018

ABRIL

2018

MAIO

2018

Ajuda de custo, material

esportivo, taxa de

arbitragem, inscrições,

farmácia, hospedagem,

Transporte e alimentação.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

TOTAL R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

METAS

Ajuda de custo, material

esportivo, taxa de

arbitragem, inscrições,

farmácia, hospedagem,

Transporte e alimentação.
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