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N° 001f2019 - Secretaria de ESportes e Lazer

PLANO DE TRABALHO
PROPOSTA DE TRABALHO

I1. ldentificagao do Proponente
_ 1.1 Nome da lnstituigéo: ASSOCIAGfiO LIRAFUT-LIGA DE ARBITROS DE

FUTEBOL DO ABC
Historico do Proponente
O arbitro é uma pessoa que possui um oonhecimento especial sobre as regras e seudever é cumpri-las e fazer com que sejam cumpridas. Com 0 passar dos anos o arbitrofoi adquirindo urn papel cada vez mais importante para o futebol, chegando aos dias{atuais onde uma partida néo se realiza sem sua presenga, ou melhor, sem as presengasdos trés arbitros envolvidos.

A figura do arbitro vem se tornando alvo de varios estudos, gragas a evoluqao do esporte-e suas regras. Esses estudos possibilitam o mesmo a aprimorar seus conhecimentostedricos e fisicos, aumentando assim sua capacidade para conduzir uma partida.No inicio, a partir do século XIX, foram oriadas as regras do jogo, mas a figura do érbitrolainda nao existia. Prevalecia o senso comum onde os préprios atletas julgavam asdecisoes da partida. Com 0 passar do tempo 9 devido ao aumento da rivalidade, o sensocomum ja nao prevalecia no jogo. Foi criada entao uma comisséo que tomava asdecisoes, desde que solicitada por uma das equipes. Foi entéo que comegaram astemidas e covardes “agressoes” a arbitragem. Para se dirigir a essa comissao, um atletafazia o uso de um boné para ser identificado. Como esse acessorio traduzido para o ingléstorna-se cap., foi estabelecido o capitao da equipe.
Para a antiga Confederagao Brasileira de Desportos, a figura do arbitro foi criada em 1868,a fundagao da ASSOCIACAO LIRAFUT- LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL D0 ABC'ocorreu em 13 de janeiro de 2009, na cidade de Sao Bernardo do Campo. Uma equipe de18 arbitros resolveu organizar-se para poder difundir as regras de Futebol de Campo e oFutebol de Salao e investir na formaqao de novos arbitros. A Diretoria foca em cumprirseu Estatuto, fomentar o Esporte, promover a autonomia da Comunidade no sentido deinserir o cidadao na atividade fisica e intelectual. Promover intercambio entre os diversosbairros de Maua, uma cidade muito populosa e consolidar o Terceiro Setor realizando'convénios e Terrnos de Colaboraqao elou Fomento com Orgaos pdblicos e privados.ldentifica ao do ob'eto a ser executado
0 Projeto “Futebol Melhor” Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de Maua terncomo objeto a prética do Futebol de Campo, através de competigoes entre suas divers?categorias e proporcionar as Comunidades a pratica de atividade fisica aos finais d‘semana , com a pratica do Esporte na modalidade de Futebol de Campo. Conforme s@serva trabalharemos com criangas ,jovens e adultos, tendo como meta atender at
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'Comunidade em Geral que necessitam da prética de um esporte e, principalmente daatividade fisica, pois como muitos autores defendem e a medicine também, o esportecolabora com a saflde do ser humano
.Descrigao do Proieto
0 Projeto “Futebol Melhor" Campeonato de Futebol de Campo do Municipio cleMaua, visa ser referéncia constante no tratamento do futebol como patrimonio;em acessibilidade; em sustentabilidade e no respeito a diversidade cultural.Busca ser um Projeto que dialoga com seus pfiblicos no desenvolvimento desuas
1.2 CNPJ: 10.965202lOOO1-21
1.3 Enderego: RUA GENERAL OSORIO N" 62
1.3.1 Complemento: SALA 33 1.3.2 CEP: 09310-050
1.4 Telefone fixo (com DDD)
1.5 Celular (com DDD) 11 98135—7226
1.6 Nome do Dirigente: LEONARDO SCHIAVO PEDALINl
1.? E-mail do Dirigente: leonardo@aacs.com.br

1.8 RG do Dirigente: 25.668.300-1 1.9.1 Orgéo Expedidor: SSP/SP
1.9 CPF do Dirigente: 172.471.628-05
1.10 Nome dos Responsaveis pela Elaboragao do Plano de Trabalho:
LEONARDO SCHIAVO PEDALINIMARCIO JACOB, ADRIANO DE ASSIS MIRANDA

1.11 E-mail dos Responsaveis pela Elaboragao do Plano de Trabalho:
E—mail: Ieonardo@aacs.com.br
E-mail: marcjac6@gmail.com
E—mail: ca.sp.adriano.miranda@gmail.com
1.12 Telefone Fixo (com DDD) -
1.13 Telefone Celular (com DDD) - CE.l (11) 98135—7226 9 (11)
1.14 Programa de Atividades a serem executadas:

Oferecer o Gerenciamento das Competigoes de Futebol de Campo no Municipio de
Maué.
O projeto prevé a realizagao de 1 5 Cam peonatos, proporcionando a pratica
saudavel e inclusiva da modalidade
Horario pretendido para a realizagzao: Manha e Tarde e Noite
Valor Total do Projeto: R$ 450,000.00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
Area em que o projeto se enquadra prioritariamente:
( x ) Esporte Modalidade : FUTEBOL DE CAMPO
Espagos a serem utilizados na execugéo do Termo de Colaboragao 13 campos de
Futebol de varzea do Municipio de Maua.
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1 - Campeonato Municipal de Master 202112021- 20 equipes
2 — Campeonato Municipal Especial — 24 equipes
3-Campeonato Municipal Série Ouro — 36 equipes
4- Campeonato Municipal Série Prata — 54 equipes
5- Campeonato Municipal Série Bronze — 80 equipes
6 - Campeonato Municipal de Menores- categorias sub 11, sub 13, sub 15 — 10 equipes
cada sub
7- Campeonato Municipal Veterano - 20 equipes
8- Campeonato Municipal Sub 17 — 10 equipes cada
9- Campeonato Municipal Star — 10 equipes cada
10- Campeonato Municipal Escolinhas 202012021- 10 equipes cada
11- Campeonato Municipal Pascoa — 10 equipes cada
12- Campeonato Municipal Especial 202012021— 24 equipes cada

1.1.5.
0 Projeto “Futebol Melhor” Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de
Maua, visa ser referéncia constante no tratamento do futebol como patrimonio;
em acessibilidade; em sustentabilidade e no respeito a diversidade cultural.
Busca ser um Projeto que dialoga com seus publicos no desenvolvimento de
acoes, gerenciando 08 campeonatos com mais de 3000 atletas envolvidos nas
diversas categorias.
Para isso, tem como valores: o DIALOGO: promogao do acesso e da participacao
de todos os publicos, interno e externo, respeitando a diversidade; a

ISUSTENTABILIDADE: fazer uma gestao eficiente de recursos fisicos, humanos e
financeiros; a TRANSPARENCIA: tornar publicos os processos, agoes e
resultados; a GOVERNANQA CORPORATIVA: melhorias continuas nos

lprocessos de gestao; o DINAMISMO: ser proativo nas propostas e solucoes para
o cumprimento da missao; e a EXCELENCIA: ser incansavel na busca da
qualidade nas agoes desenvolvidas junto a Secretaria de Esporte e Lazer do

.Municipio.
i 1.16 Obietivos c_ia Proposta de Trabaiho:
Incentivar a pratica esportiva tendo a modalidade como referéncia para toda a cidade
e regiao. Qualificar os interessados no conhecimento das regras da modalidade
ministrando Curso de Arbitros.
Obietivo especifico — Gerenciar os Campeonatos de Futebol de Campo no
municipio de Maua em parceria com A prefeitura Municipal de Maua através da
Secretaria de esportes e Lazer.

- promover o futebol amador como bem cultural da populacéo Mauaense;
- garantir o acesso e a democratizacao da pratica esportiva. garantindo o pagamento da
arbitragem dos diversos campeonatos;
- estimular a pratica esportiva;
- buscar talentos dentro da comunidade futebolistica Mauaense;
- estimular a organizacéo dos Clubes e reorganizando o Futebol na cidade;
Impacto Social Esperado

Satisfazer a crianca, o jovem e a melhor idade através da pratica do desporto por meio

malls}
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lda exceléncia, garantlndo assim o desenvolvimento do potencial humano;
Interacao entre os participantes e destes com a sua realidade local;
{Melhoria da autoestima dos participantes;
7Melhoria das habilidades e capacidades motoras dos participantes;

1.17 Metodologia:
O método de trabalho do projeto sera, realizar o congresso técnico antes do inicio do torneio.
sorteio dos confrontos e elaboracao da tabela de jogos. informando a todas as equipes
participantes a forma de disputa, a gratuidade do Projeto e o apoio da Prefeitura Municipal de
Maua, através da Secretaria de Esportes e Lazer- SEL, posteriormente divulgaremos que o
Projeto é dividido em varias categories pois esse Projeto possuira o foco na inclusao do
cidadéo.
A Associacao LIRAFUT iniciara os trabalhos 15 dias antes do inicio dos Campeonatos.
programado a realizacao do congresso tecnico em local a ser definido pela organizacéo
iniciaremos os jogos, serao cerca de 890 jogos. distribuidos nos horarios das 9 h as 17 h, e
jogos noturnos no campo do Vila Mercedes com tempo 40x40 nas séries: Especial e Ouro.
35x35 min, nas séries Prata, Bronze. master e Veteranos, 30x30 na serie Star, as séries
1menores tém um tempo menor do jogo, mas sempre corn intervalo de 10 m e acréscimos em
rtorno de 5 a 10 m porjogo. Outro método ja definido pela Direton'a da Associacao LIRAFUT é
ique todas as equipes serao premiadas recebendo um Troféu e todos os panicipantes receberao
gmedalhas. nao sera excluido nenhum participante direto ou indireto desde que a organizacao
'tenha como disponibilizar a premiaoéo. Contaremos com Staff de pessoas voluntarias e nao
seréo remunerados. Atenderemos a 275 (duzentas e setenta e cinco) equipes. a inscn'céo de
atletas sera livre. e cada equipe tera que arrumar o seu uniforme do jogo. Os jogos serao
distribuidos aos sabados, domingos e fen'ados. ajustaremos a tabela caso ocorra algum
problema d9 natureza (chuva. vendaval). ou algum comum acordo entre as equipes.
AVALIAQAO
Devera ser continua e qualquer situacéo negativa no desenvolvimento técnico, devera
ser informada imediatamente para que sejam tomadas as devidas providéncias.
O desenvolvimento das atividades seré acompanhado pelo Departamento de Esportes
da Prefejtura do Municipio de Maua.
RELATORIO BIMESTRAL (anexado a prestacéo de contas)
Apresentacéo bimestral com relatorios dos jogos realizados, bern como apresentacéo
.das devidas sdmulas e tabelas.

E 6. Cronograma de Atividades
‘ Previsao de AtencfimentoslPfiblico

Séo 275 equipes dislribuidas em varios Campeonatos, séo 3024 participantes diretamente,
os participantes envolverao familiares e amigos. a Associacao LIRAFUT acredita chegar em
5000 pessoas beneficianas desse Projeto, sendo eles diretos e indiretos

7.2. Modalidade: Arbitragem de Futebol de Campo
Despesa Teto de gasto sobre o valor do

repasse
Equipe de arbitragem (01 arbitro central,02 R$300.000,00
arbitros assistentes, O1 mesario)

‘Assistente Administrativo . R$30.000,00
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JGestor de Projeto R$30.000,00 —|Material Esportivo / Manutengéo R$22.500.00
Material de Consumo / Distribuigéo Gratuita R$45.000,00
Material de Divulgagao / ldentidade Visual do R$22.500.00Projeto

@tal R$450.000,00

9.3. Cronograma de Desembolso
Pr eto: FUTEBOL MELHOR

02 03arce

09
arce a

1 .300 00

9.6. Cronograma de Desembolso de CONTRAPARTIDA- PROJETO ‘ FUTEBOL MELHOR’
Més 01 Mes Més Més 04 Més Mes02 03 O5 061“ Parcela ZTParcela

R$4.500,00 R$4.500,00
Mes 07 Mes Mes Mes 10 Miss Mes08 09 11 12

3a Parcela

R$4.500,00

10. Da Divulgagao da Agao
10.1. Defina como ocorrera a divulgagéo da Agao (pode ser assinalada mais de uma alternative):1011 x Cartazes
10.12 x Faixas ou Banners _ _ .10.1.3 x Internet. Especifique: Site. redes sOCIaIs do Proponente. etc.10.1.4 xJornais
10.1.5 anfletos
10.1.6 RadIQ _
10.1.7 Telemsao

.10.1.0 ) Outros. EspeCIfique:
10.2 Em Euais locais ocorrera a divulgagéo? (pode ser assinalada mais de uma alternative)J0.2.1 ( ) scolas

8
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10.2.2 )Postos de Saude
10.2.3 x Comercuqs
10.24 x Assoc1agoes
10.2.5 )I rejegs
10.2.6 x) InaSIOS
10.2.7( ) Outros. Especifique:

11. Forma de Acompanhamento e Controle de Execucéo
11.1 Sumujas dos .10n realizadgs
112 Relatorlo das AtIVIdades reahzadas
11.3 Registro Fotogréfico das Atividades dos Campeonatos realizados
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Maué 18 de maio de 2020;

LEMOéHIAVO PEDALINI
Presidente


