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PROJETO VIDA SUDAVEL ATRAVES DO ESPORTE

De acordo com nossos relatórios sobre a dinâmica de atividades, a diretoria entende ser plenamente possível a
organização e gestão dos eventos nas modalidades de futebol Amador com 60 times divididos em 03 divisões,
futebol veterano, futsal masculino e feminino e das categorias menores de 08/09, 10/11 e sub 13 e sub 15 e apoio
técnico aos demais eventos constantes no calendário esportivo do município.

Assim sendo, e percebendo o esforço empreendido pelo município visando o objetivo de oferecer atividades de
esporte e lazer a comunidade limeirense com qualidade e organização estará disponibilizando, caso o Projeto seja
aprovado, nossa estrutura para a organização e gestão dos eventos esportivos constante do calendário esportivo do
município, programados pela Prefeitura Municipal de Limeira por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Abrangência do Projeto item 21

Titulo do Projeto: VIDA SAUDAVEL ATRAVES DO ESPORTE
MUNICIPIO LIMEIRA ESTADO SÃO PAULO

JUSTIFICATIVA: A Liga Desportiva Limeirense tem por objetivo a promoção do desporto e do lazer no município
de Limeira através da organização e gestão do calendário esportivo do Município de Limeira, eventos estes que
visam o bem estar através da prática saudável do esporte e da confraternização entre os munícipes.

RESUMO DO PROJETO:

 O presente projeto tem por objetivo a organização e gestão do calendário esportivo municipal de limeira
conforme item 21 com a intenção de oferecer atividades de esporte e lazer através do desporto amador
para o maior numera possível de munícipes, sabedores de que os Limeirense como todos os brasileiros é
adepto a participação de eventos desta natureza.

Em que realidade o projeto atua

 Mesmo o esporte amador sendo muito bem aceito por nossa cidade, a comunidade ainda necessita de uma
melhor estrutura para que se possa promover as competições com qualidade.

 Tendo em vista que nossa cidade possui mais de 300.000 mil habitantes, é de suma importância a
construção de mais campo de futebol como também ginásio de esportes para a realização das competições
do calendário esportivo do município. Com número maior de campos e ginásios de esportes, com certeza o
incentivo e a procura por atividades esportivas voltadas ao esporte amador será muito maior, melhorando
assim a participação do munícipe nos projetos esportivo e nos eventos do município e incentivando a
melhoria da qualidade de vida.

Discrição do projeto:

A Liga desportiva Limeirense tem obtido êxito em todas as competições organizadas e realizadas, pois cada ano
novas entidades, clubes, tem procurado se filiar para participar dos Campeonatos organizados pela Liga.

Nos dias de hoje cerca de 10.000 atletas e 1.000 dirigentes entre Veteranos, categorias menores Sub 09, Sub 11, Sub
13 e Sub 15, Futsal Masculino e Feminino, e do Campeonato Amador adulto 1ª 2ª,3ª divisão, são contemplados com
nossas competições, e a Liga tem como objetivo aumentar esse numero de atletas mantendo a qualidade no
atendimento aos atletas em todos as competições.

UNIDADES DE ATENDIMENTO

Rua João Jacon s/n Vila Jacon

PERIODO DE FUNCIONAMENTO

De Segunda a Sexta, das 08.00 as 11:00 das 13:00 as 17:00 e aos finais de semana durante a realização dos eventos
esportivos.

USUARIOS
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Equipes Esportivas do Município que participam dos eventos desde as categorias menores aos veteranos, adulto
masculino e feminino.

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO

Todos os clubes são filiados a esta entidade, e são aceitas novas filiações, desde que a entidade possua estatuto social
próprio.

Todos os congressos são divulgados nos meios de comunicação do município a fim de informar os interessados em
participar das competições organizadas pela Liga Desportivas Limeirense

ABRANGENCIA

A abrangência de nosso projeto tem o seu foco principal no município de Limeira, porem existem clubes filiados da
seguinte região, Iracemapolis, Cordeirópolis e de Tanquinho distrito de Piracicaba.

OBJETIVO GERAL

Consideramos o esporte o patrimônio cultural da humanidade quando ele promove o bem estar e qualidade de vida
de uma pessoa ou grupo.
O esporte é o caminho para a educação. Assim sendo temos como prioridade formular e implementar políticas
publica e privadas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer e do direito social dos cidadãos, colaborando par
o desenvolvimento do município e do ser humano.
A nossa tarefa é assegurar e facilitar o acesso de todas as atividades esportivas e de lazer que, quando orientadas,
como parte do compromisso de administração de reverter o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social
que aflige a maioria da população Limeirense, levando em conta, para isso que o esporte e o lazer são direitos
sociais e por isso interessam à sociedade, devendo ser tratados como questões de município, ao que cabe promover
sua democratização, colaborando para construção da cidadania.
Como o nosso projeto é voltado diretamente ao esporte e lazer, não se pode deixar de citar a qualidade de vida que
os munícipes obtêm praticando o esporte amador, ainda que estimule o trabalho em grupo e respeito entre si.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Organização e Gestão do Calendário Esportivo da Prefeitura Municipal de Limeira/ Secretaria de Esporte e Lazer
conforme o item 21
1.1 Promoções de Competições nas diversas modalidades e categorias voltadas ao esporte amador.
1.1.1 Obtenção de melhor qualidade de vida de nossos munícipes.

1.2 Divulgações das competições por meio da impressa local e da mídia Sociais
1.1.2 Inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos no esporte amador.

METODOLOGIA:

Todos os anos a Prefeitura Municipal de Limeira/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer elabora o calendário
esportivo anual de competições, a partir daí desenvolvemos os congressos específicos para deliberamos sobre as
formas de disputas e do Regulamento de cada competição, confecção de tabelas, sumulas e acompanhamento da
realização de cada evento a fim de que todos os participantes fiquem satisfeitos de uma forma democrática,
entendendo a sua participação em sua plenitude.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

Nosso objetivo de oferecer através da pratica do esporte e do lazer o bem estar, a qualidade de vida, alem de
auxiliar na formação integral da criança e do adolescente e proporcionar a integração e a confraternização através
da pratica saudável a todos os participantes e Familiares.

CONTRAPARTIDA DA PARCERIA:

Organização e gestão na realização dos eventos propostos pelo calendário esportivo do município conforme item 21.

José Ricardo Vendemiate
Presidente da LDL



3

1- DADOS GERAIS DA OSC –
Nome:

LIGA DESPORTIVA LIMEIRENSE

CNPJ:

41.521.725/0001-94

Endereço:

RUA JOÃO JACON, S/N

CEP:

CEP 13480-685

Bairro:

Jardim Santa Cecília

Ponto de Referência:

CAMPEL- (Patrulheiro)

Telefones: Email da Instituição:

ligalimeira@hotmail.com

Pag. Web: UF: SAÕ PAULO Limeira

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC (PRESIDENTE/DIRETOR)

Nome:

JOSE RICARDO VENDAMIATE

Nº do CPF: nº 154.754.578-88 Nº do RG/Órgão Expedidor:
nº 27.970.973-0 SSP/SP

Mandado de diretoria: (dia, mês, ano)
31 de março de 2017 a 31 de março de 2021

Cargo: PRESIDENTE

Endereço: Rua Rickson Rigon Nº187 CEP: 13482-677

Bairro:

JardimManacá

Telefones: E-mail: ligalimeira@hotmail.com

Cidade em que reside: LIMEIRA UF: SÃO PAULO
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3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PROJETO

NOME: JOSÉ RICARDO VENDEMIATE

Telefone Email: ligalimeira@hotmail.com

4- OUTROS PARTICIPES DO PLANO DE TRABALHO

Nome: JOSE VALTER ESTAFOCHER

CPF Nº. 962.228.168-00

Endereço: Rua Maria Lara Fomigari nº 198 - Residencial Abílio Pedro - CEP 13483-311

5- DESCRIÇÕES DA REALIDADE

Mesmo o esporte amador sendo muito bem aceito por nossa cidade, a comunidade ainda necessita de uma
melhor estrutura para que se possa promover o esporte e lazer competições com qualidade.
Tendo em vista que nossa cidade possui mais de 300.000 mil habitantes, é de suma importância a construção de
mais campo de futebol como também ginásio de esportes para a realização do calendário esportivo do
município.
Com número maior de campos e ginásios de esportes, com certeza o incentivo a procura por atividades voltada
ao esporte e lazer será muito maior, melhorando assim a participação do munícipe nos projetos de esporte e
lazer nos eventos do município e incentivando a melhoria da qualidade de vida.

6-DESCRIÇÃO DE METAS:

O presente projeto tem por objetivo a organização e gestão do calendário esportivo municipal de limeira conforme item 21
com a intenção de oferecer atividades de esporte e lazer através do desporto para o maior numero possível de munícipes,
sabedores de que os Limeirense como todos os brasileiros é adepto a participação de eventos desta natureza.

6.1 – DEFINIÇÃO DE PARAMETROS:

A Liga Desportiva Limeirense tem por objetivo a promoção do desporto e do lazer no município de Limeira através da
organização e gestão do calendário esportivo do Município de Limeira, eventos estes que visam o bem estar através da
prática saudável do esporte e da confraternização entre os munícipes.

6.2 – Objetivo Geral da Proposta:
A nossa tarefa é assegurar e facilitar o acesso de todas as atividades esportivas e de lazer que, quando orientadas, como
parte do compromisso de administração de reverter o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social que aflige a
maioria da população Limeirense, levando em conta, para isso que o esporte e o lazer são direitos sociais e por isso
interessam à sociedade, devendo ser tratados como questões de município, ao que cabe promover sua democratização,
colaborando para construção da cidadania.
Como o nosso projeto é voltado diretamente ao esporte e lazer, não se pode deixar de citar a qualidade de vida que os
munícipes obtêm praticando o esporte amador, ainda que estimule o trabalho em grupo e respeito entre si.
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6.3 – Objetivos Específicos da Proposta:

Organização e Gestão do Calendário Esportivo da Prefeitura Municipal de Limeira/Secretaria de Esporte e Lazer conforme o
item 21
Promoções de Competições nas diversas modalidades e categorias voltadas ao esporte amador.
Obtenção de melhor qualidade de vida de nossos munícipes.
Divulgações das competições por meio da impressa local e da mídia Sociais
Inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos no esporte e lazer.

6.4 – Abrangência da Proposta:A abrangência de nosso projeto tem o seu foco principal no município de Limeira, porem
existem clubes filiados da seguinte região, Iracemapolis, Cordeirópolis e de Tanquinho distrito de Piracicaba.

6.5 Período de Execução do Objeto proposto: De setembro de 2017 a agosto de 2018

6.6- Metodogia e Abordagem da Proposta:

Todos os anos a Prefeitura Municipal de Limeira/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer elabora o calendário esportivo
anual de competições, a partir daí desenvolvemos os congressos específicos para deliberamos sobre as formas de disputas e
do Regulamento de cada competição, confecção de tabelas, sumulas e acompanhamento da realização de cada evento do
inicio ao final a fim de que todos os participantes fiquem satisfeitos de uma forma democrática, entendendo a sua
participação em sua plenitude.

6.7 Publico Beneficiário:

A Liga desportiva Limeirense tem obtido êxito em todas as competições organizadas e realizadas, pois cada ano aumenta o
numero de munícipes que assistem os jogos em todas as categorias, totalizando nos dias de hoje em torno de 5 mil pessoas
por final de semana nas áreas de lazer.

6.7.1- Publico Beneficiários Diretos:

Nos dias de hoje cerca de 10.000 atletas e 1.000 dirigentes entre Veteranos, categorias menores Sub 09, Sub 11, Sub 13 e Sub
15, Futsal Masculino e Feminino, e do Campeonato Amador adulto 1ª 2ª,3ª divisão, são contemplados com nossas competições

6.8 - Meta de Atendimento:

Nosso objetivo é de oferecer através da pratica do esporte e do lazer, o bem estar, a qualidade de vida, alem de auxiliar na
formação integral da criança e do adolescente e proporcionar a integração e a confraternização através da pratica saudável a
todos os participantes e Familiares.

6.9- Compatibilidades de Custos

Cotação de Preço feita em 26/07/2017

Centro Rural -R$ 130,00

Praça Esporte Marrafon R$ 155,00

Sindicato do Metalugico R$ 140,00

7- CAPACIDADE INSTALADA

7.1 - Equipe de Profissionais Permanentes da OSC
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NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGA HORARIA SEMANAL
DE TRABALHO

JOSE RICARDO VENDEMIATE 2º GRAU PRESIDENTE 64 horas
JOSE VALTER ESTAFOCHER 2º GRAU SECRETARIO GERAL 64 horas
WALTER ANTONIO DE SOUZA 2º GRAU SECRETARIO ADJ 20 horas
RICARDO JUNIOR SORRO 2º GRAU TESOUREIRO 10 horas
ORCEDES DA SILVA 2º GRAU TESOUREIRO ADJ 10 horas

7.2 – Estrutura Física: ( ) Própria ( X ) Cedida ( ) Alugada ( ) Outros

7.3 – Instalações físicas

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço

Salas 03 (Três) Administração, Organização e Gestão dos Eventos

7.4 – Equipamentos Disponíveis

Tipo de Equipamento Quantidade

Computador O3

Impressora copiadora 01

Aparelho telefônico 02

8 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 – Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto.

Visita as Praça de Esporte e Lazer, Relatório da Arbitragem e Sumulas

9 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Item MENSAL (R$) TOTAL (R$)

Aluguel de Campo 280,00 por Jogo 61.000,00

Taxa de Filiação Federação Paulista e Nacional --------- 1.000,00

Material para Escritório 200.00 2.400,00

Despesas Administrativas ( telefone,Internet) 550.00 5.600,00

TOTAL (R$) ----------- 70.000,00

10 – Cronograma de Desembolso
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Setembro R$ 40.000,00 Março R$ 1.000,00
Outubro R$ 20.000,00 Abril R$ 1.000,00
Novembro R$ 1.000,00 Maio R$ 1.000,00
Dezembro R$ 1.000,00 Junho R$ 1.000,00
Janeiro R$ 1.000,00 Julho R$ 1.000,00
Fevereiro R$ 1.000,00 Agosto R$ 1.000,00

Total R$ 70.000,00

Descrição MENSAL (R$)

Aluguel de Campo, Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e
Internet

R$ 40.000,00

Aluguel de Campo, Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e
Internet

R$ 20.000,00

Aluguel de Campo, Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e
Internet

R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

Taxa de Filiação, Material p/ escritório, telefone e Internet R$ 1.000,00

TOTAL R$ 70.000,00
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11- DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

PROJETO VIDA SUDAVEL ATRAVES DO ESPORTE

De acordo com nossos relatórios sobre a dinâmica de atividades, a diretoria entende ser plenamente possível a organização e
gestão dos eventos nas modalidades de futebol Amador com 60 times divididos em 03 divisões, futebol veterano, futsal
masculino e feminino e das categorias menores de 08/09, 10/11 e sub 13 e sub 15 e apoio técnico aos demais eventos
constantes no calendário esportivo do município.
Assim sendo, e percebendo o esforço empreendido pelo município visando o objetivo de oferecer atividades de esporte e
lazer a comunidade limeirense com qualidade e organização estará disponibilizando, caso o Projeto seja aprovado, nossa
estrutura para a organização e gestão dos eventos esportivos constante do calendário esportivo do município, programados
pela Prefeitura Municipal de Limeira por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Pede Deferimento

Limeira, 26 de julho de 2017

Jose Ricardo Vendemiate
Presidente da LDL


