
Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Emenda Parlamentar

Parlamentar
Nome do Parlamentar:
ANGELO VANHONI

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Municipal
Entidade: Centro Cultural Ilê da Bamba
CNPJ: 08116671000124 Data Emissão: 21/03/2006
UF: PR
Município: Ponta Grossa
Endereço: Jardim Ouro Verde , Bairro Colônia Dona Luiza
Logradouro: Rua Traquito
Complemento: 311 CEP: 84046481
DDD(Telefone): 42 Telefone: 91258338
DDD(Fax): 42 Fax: 32207141
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

hollebenanna@hotmail.com

Dirigente: Marcelo Aparecido de Barros
CPF Dirigente: 02806183952 RG Dirigente: 75754809

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Marcio Luiz Holleben Silva
Endereço: Bairro Santa Paula
Logradouro: Rua Guabirobeira
Complemento: 88 CEP: 84061390
DDD(Telefone): 42 Telefone: 99031736
DDD(Fax): Fax
DDD(Cel): Celular:
E-mail:(Informe apenas um) marcioholl2009@hotmail.com

Entidade de Controle Social
Entidade Associação de Moradores do Núcleo Santa Marta
UF: PR
Município: Ponta Grossa
Endereço: Bairro Santa Marta
Logradouro: Rua Maracanã
Complemento: s/nº
DDD(Telefone): 42 Telefone: 91024959
DDD(Fax): Fax
E-mail:(Informe apenas um) elciolobo@yahoo.com.br
Dirigente/Representante: Elcio Barbosa dos Santos
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):
As vilas Maria Otília e Real são vilas de comunidades carentes não apenas de recursos materiais mas , principalmente, de
atividades de esporte , cultura e lazer. São famílias impossibilitadas de freqüentar clubes sociais e recreativos devido à
situação financeira. São vilas onde o índice de violência urbana é altíssimo e a ociosidade é cotidiana. Isto leva as
crianças a ficarem nas ruas expostas aos perigos .A organização popular praticamente não existe e isto deixa as vilas com
dificuldades .O Centro Cultural Ilê de Bamba  desenvolve projetos nestas áreas desde 2001. Em 2006 o Centro Cultural foi
registrado para facilitar parcerias e ter a possibilidade de realizar convênios com órgãos públicos.Como temos experiência
nestes projetos fomos procurados pelas lideranças das comunidades para que as vilas fossem contempladas com o
PELC. Desenvolvemos em parceria com a Liga Municipal de  Futebol Suíço e Desportos de Ponta Grossa o PELC em
2009 e  constatamos que houve significativa melhoria na organização da comunidade e melhor qualidade de vida .
Conquistamos  , com mobilização comunitária , várias melhorias nas vilas , como médico no posto de saúde , saneamento
básico e ampliação da escola estadual.Isto só aconteceu em conseqüência da organização popular. E conseguimos esta
organização através de atividades  de arte, esporte e lazer.As pessoas foram se envolvendo a princípio com as atividades
, participando de eventos com os filhos , a terceira idade e reuniões com lideranças. Esta experiência positiva é que
precisamos levar aos outros locais para tentar minimizar os índices de violência urbana , afastar as pessoas da ociosidade
e consequentemente , melhorar a qualidade de vida.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



Nós desenvolvemos projetos e eventos com a população de vilas carentes de atividades nestas áreas porque acreditamos
que o exercício da cidadania passa pela elevação da auto- estima e participação popular organizada. Com o PELC
conseguiremos, através de atividades saudáveis ocupar o tempo das crianças , jovens, adolescentes , adultos e 3ª idade .
As crianças ocupam as ruas até à noite, ficando expostas aos perigos da violência urbana e do tráfico. Com a participação
em atividades sistemáticas isto não acontecerá  . Acreditamos em atividades saudáveis para tirá-los da ociosidade, um
dos fatores de violência urbana. Também acreditamos que a  agregação familiar se fortalecerá porque pais e filhos
praticarão juntos atividades , participarão de passeios , reuniões , festividades ( dia dos pais , dia das mães, Natal , Dia
das Crianças).Não estamos desenvolvendo o projeto para formar campeões mas para exercício da cidadania , melhorar
qualidade de vida , integração familiar e diminuição dos índices de violência urbana,o que ocorreu tanto no Parque Auto
Estrada como no Jardim Ouro Verde. Para as mulheres donas de casa o PELC será de extrema importância pois
participarão de atividades esportivas , aulas de ginástica e dança , artesanato. Para os homens adultos trabalhadores , a
prática de esporte será possível porque horários possibilitarão a participação. Eles poderão  jogar futebol à noite , sábados
e domingos. Os momentos de descontração e solidificação de amizades resultarão na participação popular com
lideranças comunitárias em reuniões discutindo as necessidades da população.Os jovens terão seus espaços para
encontros , lazer e esporte.A terceira idade será beneficiada porque pretendemos inseri-los nas atividades e tirá-los da
segregação.Os grandes beneficiários do PELC nestas vilas serão as crianças que terão oportunidade de praticar esporte ,
aprender música e passear para conhecer a cidade onde vivem e não tem condições de locomoção para isto

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Sim Bolsa Família Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 306351 PR 4119905 Ponta Grossa
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

2 R$ 240.000,00 R$ 23.000,00 R$ 263.000,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Associação de
Moradores da Vila
Maria Otília

Orlando Godeski Cessão de espaço
e mobilização
comunitária

42 91260130

2 Associação de
Moradores da Vila
Real

Osvaldo Braz de
Souza

Cessão de espaço
e mobilização
comunitária

42 99401434

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

470 N° Jovens (15 a 24 anos): 280

N° Adultos (25 a 59 anos): 280 N° Idosos (a partir de 60
anos):

70

N°Total de Inscritos: 1100
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

35 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 2 N° Bairros Atendidos: 4
N° Eventos: 12 N° Pessoas Beneficiadas: 11000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
30

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

21 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
artesanato e confecção de bijuteria Terça-feira, Quinta-feira Tarde
aula de dança Terça-feira, Sexta-feira,

Quinta-feira
Noite, Tarde

aula de judô Sexta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
aula de percussão ( bateria infantil ) Terça-feira, Quinta-feira Tarde, Manhã
aula de violão Terça-feira, Quinta-feira Noite
brinquedoteca e leitura Terça-feira, Quarta-feira,

Segunda-feira, Sexta-feira,
Quinta-feira

Tarde

caminhada orientada para terceira idade Quarta-feira, Segunda-feira,
Sexta-feira

Manhã

capoeira Quinta-feira, Terça-feira Noite, Manhã, Tarde
desenho e pintura Terça-feira, Sexta-feira Tarde, Manhã
ensaio bateria infantil Sábado Manhã
ensaio do grupo de dança gaúcho Sábado Tarde



futebol de salão Sábado, Sexta-feira, Quarta-
feira, Segunda-feira

Tarde

futebol suíço para crianças e adolescentes Quarta-feira, Segunda-feira,
Sexta-feira

Tarde, Manhã

futebol súiço para adultos Quarta-feira, Domingo,
Sábado, Sexta-feira

Noite

ginástica feminina Quarta-feira, Segunda-feira,
Sexta-feira

Tarde

handboll Quinta-feira, Terça-feira Noite
karatê Quinta-feira, Segunda-feira Manhã, Tarde
roda de viola Sábado Noite
sessões de filmes infantis Sábado Tarde
vôlei Terça-feira, Sábado Tarde
5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Serão realizados 13  eventos no decorrer do projeto:
1- Lançamento do Projeto
2- Festival  de futebol  ( serão realizados 2 )
3-Festival de Viola
4-Passeio ecológico ( cachoeiras turísticas)
5-Passeio cultural ( Circo da Pizza )
6-Rua de Lazer
7-Festa do Dia da Criança
8- Festa de Natal
9-Baile para terceira idade
10- Festa Junina
11-Oficina de capoeira, dança gaúcha ,samba de roda
12-Matinê de Carnaval
5.3 - Formação Continuada
Realizaremos a Formação em três etapas. A primeira no segundo mês do convênio com o Módulo Introdutório e com a
presença do Formador Nacional.-A  segunda etapa se dará com reuniões quinzenais do grupo , leituras individuais com
textos e livros indicados pelo Formador Nacional , sessões de filmes  que tratem dos temas envolvidos no projeto (
inclusão social, gênero,valores sociais ).Também realizaremos uma reunião mensal com a presença de lideranças
comunitárias para avaliação do andamento das ações.Se necessário , poderemos mudar as estratégias . Também
realizaremos trabalho de campo para pesquisa de mudança de comportamento da comunidade e faremos avaliação em
conjunto .Todas estas ações devem estar sendo monitoradas pelo Formador Nacional , que mesmo distante , deve
participar das atividades do grupo.Pretendemos que o módulo III ( avaliação com o Formador Nacional )seja feito em duas
etapas:uma no sexto mês do convênio para  sendo necessário redimensionar as ações e outra no último mês para
avaliação  final

6 - Divulgação e Inscrição
Ã Divulgação será realizada com cartazes , panfletos e faixas direcionados aos bairros qsue sediarão o PELC e bairro do
entorno.Os cartazes serão afixados em escolas , bares , mercearias ,igrejas , sede das associações. Os panfletos serão
distribuídos nas escolas para os alunos  e mães , na saída dos cultos e missas e também nas serão entregues nas caixas
de correio nas vilas do PELC. Utilizaremos os serviços de carro de som para anunciar as atividades iniciiais do PELC e
afixaremos faixas nas ruas de maior movimento. Banners serão expostos em todas as atividades .As inscrições faremos
com as parcerias das escolas e associações, que já é o nosso método de trabalho. Fichas de inscrição serão preenchidas
nas escolas e nas sedes das   associações , depois serão chamados os inscritos e responsásveis para reunião e
participação do evento inicial .

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: Maria Otília
Inscritos: 600 Situação: Cedido
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Maraia Otília
Logradouro: Rua Jornalista João Marenda Complemento: 184
Cep: 84043540
Núcleo: Vila Real
Inscritos: 500 Situação: Cedido
UF: PR Município: Ponta Grossa
Endereço: Vila Real
Logradouro: Rua João de Barro Complemento: s/nº
Cep: 84064150

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BANDEIRA NACIONAL 2
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 55



BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 55
BOLAS DE HANDEBOL 55
BOLAS DE VÔLEI 55
BONÉS ESPORTIVOS 1100
JOGOS DE XADREZ 10
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 5
REDES -  VÔLEI 4
JOGOS DE DAMA 10
CAMISETAS 1100
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

5

BOLAS DE FUTSAL 55

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 061183/2010

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

05 Professores de Educação Física R$
19.800.00

Contrapartida R$ 0,00

4800 panfletos R$240.00 Contrapartida R$ 0,00
04 faixas de lona com serigrafia
R$320.00

Contrapartida R$ 0,00

500 cartazes R$500.00 Contrapartida R$ 0,00
30 horas com carro de som R$900.00 Contrapartida R$ 0,00
04 banners R$ 720,00 Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 0,00


