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ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO - 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO CONVÊNIO

Este  roteiro  de  elaboração  do  Documento  Técnico  do  Projeto
-Planejamento  Pedagógico  do  Convênio,  tem  por  objetivo  subsidiar  a
apresentação das Propostas na Chamada Pública do Projeto Esporte e Lazer
da Cidade – 2012 que deve ser elaborado conforme as Diretrizes do PELC,
disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Esporte:  www.esporte.gov.br

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

Os  textos  indicados  no  presente  roteiro,  quando  aparentes,  são
instruções/orientações  para  a  elaboração  do  Documento  Técnico  do
Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio. São comentários no intuito de
subsidiar  a  elaboração.  Após  o  preenchimento  adequado,  excluir  as
instruções/orientações.

Cabe ressaltar, que a proposta a ser apresentada, deve considerar as
características e as necessidades locais, além dos interesses da comunidade
(ex:  onde os  núcleos serão implantados,  quais atividades serão oferecidas,
etc.).  Dessa  forma,  antes  do  preenchimento  do  Documento  Técnico  do
Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio, sugerimos a realização de um
diagnóstico detalhado a cerca da realidade e das possibilidades de intervenção
na área do esporte e do lazer de caráter comunitário.

http://www.esporte.gov.br/


Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio

1 - Informação do Tipo de Núcleo

x Núcleos Todas as Idades
x Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado  

UF: RJ Município: Rio Bonito Habitantes: 55.551

3 - Identificação da Entidade Proponente

Dirigente: SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA

E-mail do dirigente:
(Informe apenas um)

solangealmeida2012@gmail.com

CPF Dirigente: 260.979.580-72

RG Dirigente: 004.881.122-8 Órgão Expedidor: IFP

4 - Responsável Técnico pelo Projeto

Responsável: ISABELLE BRAGA RIBEIRO CRUZ

UF: RJ

Município: SILVA JARDIM

Endereço: RUA TIRADENTES, 37

Complemento: CEP: 28820-000

DDD (Telefone): (21) Telefone: 2734-1020

DDD (Fax): Fax:

DDD (Cel): (22) Celular: 9766-2258

E-mail:
(Informe apenas um)

bragabelle@yahoo.com

5 - Entidade de Controle Social  
OAB
Entidade: OAB/RJ – 35ª Subsseção – Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá

Endereço: Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, 66

Complemento: 4º andar CEP: 28800-000

Município: Rio Bonito UF: RJ

DDD(Telefone): (21) Telefone: 2734-0757

DDD(Fax): (21) Fax: 2734-2525

DDD(Cel): (21) Celular: 7756-5556

E-mail:
(Informe apenas um)

rio.bonito@oabrj.org.br

Dirigente/Representante: Cesar Gomes de Sá

mailto:rio.bonito@oabrj.org.br
mailto:olangealmeida2012@gmail.com


6 - Histórico da Entidade Proponente

RIO BONITO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

A prefeitura de Rio Bonito será responsável pela implantação do PELC, para isso o município
conta com uma Secretaria Municipal de Esporte Lazer e toda a sua equipe, que além de
desenvolver  os  projetos  sociais  locais:  Esporte  para  todos,  Vida  Útil  e  está  em fase de
implantação de dois núcleos do Projeto Esporte RJ, ainda organiza eventos esportivos de
lazer e culturais, tais como: verão esportivo, jogos escolares, dia do desafio, dia da criança,
eventos esportivos nas diversas modalidades,  encontros da 3ª idade, passeios ciclísticos,
etc. Atualmente, existem em nosso município 06 ginásios poliesportivos cobertos, e 08 (oito)
quadras esportivas públicas municipais, nestes espaços de lazer públicos são desenvolvidos
projetos sociais de iniciação esportiva para aproximadamente 1.400 mil jovens à partir dos
06 anos de idade. Nas seguintes modalidades; (futebol, futsal, basquete, voleibol, ginástica
artística, handebol, capoeira, karate, jiu-jitsu, tae-kwondo, ginástica da 3ª idade, badminton e
outros).  Há ainda seis clubes sócio esportivos com sede própria e projetos voltados aos
jovens para a prática de atividade física. Rio Bonito conta ainda com uma liga de Futebol
Amador e uma de Futsal, além de associações de capoeira, kickboxing, tae-kwondo, karate,
jiu-jitsu  e  de  voo  livre.  Aproveitando  a  sua  característica  topográfica  nossa  juventude
demonstra ainda vocação para a prática de esportes naturais e radicais, como: voo livre,
montanhismo, trekking, montain bike, MotoCross, jeep cross e outros.

7 - Características da Localidade

Localizado na região metropolitana (baixada litorânea) do R.J, Rio Bonito é um município do 
Estado do Rio de Janeiro com IDH de 0,77 (fonte IBGE 2010) sendo cortado pela rodovia BR

101 e situado numa área privilegiada, fazendo parte do Complexo Petroquímico do Estado
do Rio de Janeiro (COMPERJ), distante 74Km da Capital e fazendo limites com os seguintes

municípios: Tanguá, Araruama, Silva Jardim, Saquarema e Cachoeiras de Macacu.

Possuindo ainda as seguintes características:

• Área Total: 465.500 km²

• População: 55.551 habitantes (IBGE – 2010).

• Economia: Serviços, comércio e indústria.

• PIB R$ 726.978 milhões (IBGE – 2008).

• Alunos matriculados na rede municipal de 07 à 16 anos – 4625 (Educa censo – 
2012).

Atualmente  o  município  de  Rio  Bonito  apresenta  um quadro  geral  de  alto  índice  de
incidência de pobreza e grande vulnerabilidade social, mais especificamente nos bairros
localizados no interior que por sua vez ainda necessitam de implantação de infraestrutura
e saneamento básico com baixo índice de IDEB em todo município. Vem gradativamente
aumentando sua capacidade de atendimento das demandas, com tudo com o crescente
aumento  de  pessoas  novas  em  busca  de  melhores  oportunidades  aumenta  a
necessidade de equipamentos  e projetos específicos de educação para creches e todo o



ensino  fundamental.  Apresenta  espaço  físico  para  implantação  dos  núcleos  de  boa
qualidade sendo todos compostos de Quadra Poliesportiva coberta, com acessibilidade
para cadeirantes e portadores de necessidades especiais, além de sala para depósito de
equipamentos e material e banheiros masculino e feminino.

8 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer

Incentivar a pratica democrática de esporte e lazer como forma de integração social através
da  participação  esportiva  e  cultural  em  comunidades  carentes  de  alto  risco  de
vulnerabilidade social, buscando reverter o quadro atual de exclusão e injustiças.

9 – Objetivos Específicos 

• Nortear ações para públicos diferenciados considerando suas peculiaridades nos núcleos 

• Estimular a inclusão dos atores numa gestão participativa nas ações de esporte, lazer e 
cultura

• Promover a formação continuada de interlocutores sociais do esporte e do lazer nas 
comunidades;

• Incentivar  atividades coletivas de lazer, esportes e cultura intergeracionais;  

• Possibilitar reflexões para continuidade das ações de esporte recreativo, lazer e cultura na

cidade após o termino do PELC;

• Definir e agregar conceitos de responsabilidade social em todos os envolvidos no projeto;

• Democratizar e promover a inclusão social em todo o município;

• Gerar mais saúde e qualidade de vida a população em geral.

10 - Justificativa

O município de Rio Bonito vem crescendo ao longo dos anos. Um fato natural devido as
novas perspectivas de vida, mais acesso aos serviços, empregabilidade, geração de renda,
mais investimento feral nas ações com as famílias e os programas de transferência de renda.
Contudo  é  importante  dizer  que  o  COMPERJ  trouxe  milhares  de  novos  moradores  de
cidades e estado visinhos que vieram em busca de emprego e melhor qualidade de vida.
Este fenômeno naturalmente fez aumentar significativamente  o número de problemas de
cunho social tais como: adolescentes infratores, aumento do consumo de drogas, assaltos e
até homicídios. Nesta perspectiva são importantes para a cidade ações socioeducativas e
familiares que proporcionem atividades orientadas nos horários contraturno escolar. Sendo
assim nosso planejamento  visa alcançar  toda a sociedade em especial  a juventude com
atividades  saudáveis  de  forma  coletiva  com  orientação  e  desenvolvimento  de  suas
potencialidades físicas, artísticas, esportivas e sociais.
O fomento a prática democrática de esporte e lazer é um direito constitucional de qualquer
cidadão e esta em conjunto ao direito a vida, a saúde e o lazer em busca da efetivação do
bem  estar  comum.  O  esporte  e  o  lazer  e  a  prática  de  atividades  físicas  regulares  e
orientadas,  são  patrimônios  culturais  e  importantes  ferramentas  na  construção  de
identidades devendo também ser entendido como qualquer outro direito social e um fator de
construção da cidadania plena constituindo-se uma excelente ferramenta de promoção de
desenvolvimento local e inclusão social.

11  -  Cadastro  de  Entidade  Parceiras  (informar  os  parceiros  existentes  especificando  sua
relação/contribuição com o PELC)

1 - Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Responsável: LUCY TEIXEIRA

Atribuições: Apoiar na elaboração e execução do projeto pedagógico.

DDD: 21 Telefone: 2734-0611

2 - Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Responsável: ROSEMARY CRUZ CERQUEIRA

Atribuições:
Apoiar na identificação e enfrentamento às vulnerabilidades sociais nos 
núcleos.

DDD: 21 Telefone: 2734-0620

12 - Quadro Resumo do Pleito

Nº de Núcleos: 05 NÚCLEOS 

Valor Solicitado: 882.828,20
Valor da 
Contrapartida:

77.939,00 Total: 960.768,29

Vigência: 12 meses

Número de meses 
para estruturação 
necessária ao 
desenvolvimento do 
projeto:

 02

Número de 
meses para 
o efetivo 
atendimento:

14 meses

13 - Metas – Público Alvo

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 1000

Nº Jovens (15 a 24 anos): 400

Nº Adultos (25 a 29 anos): 400

Nº Idosos (acima de 60 anos)
Obs.: Em se tratando do Vida Saudável, considerar as 
pessoas com idade a cima de 45 anos.

200

Nº Total de Inscritos: 2000

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 
sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima)

50

14 - Equipe de Trabalho

Coordenador geral 01

Coordenador de Núcleo 05

Agente Social 30

Total de Profissionais na Equipe 36

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação
(Descreva como dar-se-a  o processo seletivo, bem como a  forma de contratação, considerando as 
Diretrizes do PELC  constantes no sitio do ME) 

16 - Núcleos e Subnúcleos



1 – Nome do Núcleo
NOVA CIDADE
Ginásio Poliesportivo de Nova Cidade

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC)

400
Espaços que 
poderão ser 
utilizados:

quadra poliesportiva
campo de futebol
praça

Município / UF: RIO BONITO/RJ

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas:

futsal, futebol de campo,
voleibol, basquetebol, 
capoeira, jiu-jítsu, 
música, artes e outros.

Endereço: Rua Porfílio Alves de Mendonça s/n

Complemento CEP 28800-000

2 – Nome do Núcleo
PARQUE ANDREA
Ginásio Poliesportivo Sátiro Narciso Oliveira

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC)

400
Espaços que 
poderão ser 
utilizados:

quadra poliesportiva
campo de futebol
praça

Município / UF: RIO BONITO/RJ

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas:

futsal, futebol de campo,
voleibol, basquetebol, 
capoeira, jiu-jítsu, 
música, artes e outros.

Endereço: Rua 4 s/n

Complemento CEP 28800-000

3– Nome do Núcleo
BOQUEIRÃO
Ginásio Poliesportivo Marcos Vinicius Botelho

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC)

400
Espaços que 
poderão ser 
utilizados:

quadra poliesportiva
campo de futebol
praça

Município / UF: RIO BONITO/RJ

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas:

futsal, futebol de campo,
voleibol, basquetebol, 
capoeira, jiu-jítsu, 
música, artes e outros.

Endereço: Rua Ilda Jardim Farias s/n 

Complemento CEP 28800-000

4– Nome do Núcleo
RIO DO OURO
Ginásio Poliesportivo do Rio do Ouro

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC)

400
Espaços que 
poderão ser 
utilizados:

quadra poliesportiva
campo de futebol
praça

Município / UF: RIO BONITO/RJ Atividades 
Sistemáticas 

futsal, futebol de campo,
voleibol, basquetebol, 



(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas:

capoeira, jiu-jítsu, 
música, artes e outros.

Endereço: Rua Fagundes de Varela s/n 

Complemento CEP 28800-000

5– Nome do Núcleo
SERRA DO SAMBÊ
Ginásio Poliesportivo da Serra do Sambê

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC)

400
Espaços que 
poderão ser 
utilizados:

quadra poliesportiva
campo de futebol
praça

Município / UF: RIO BONITO/RJ

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas:

futsal, futebol de campo,
voleibol, basquetebol, 
capoeira, jiu-jítsu, 
música, artes e outros.

Endereço: Rua José Miranda Mota s/n

Complemento CEP 28800-000

17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos
1 - Atividades Sistemáticas

Núcleo 1: Nova Cidade

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Matutino

Percussão

Futebol

Pintura
emTecido

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Tênis de
Mesa

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Handbol

Futebol

Tênis de
mesa

Grafiti

Hip hop

Vespertino

Percussão

Futebol

Pintura em
tecido 

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

Futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Noturno Capoeira
Dança de
salão

Teoria
musical

Capoeira
Dança de

salão



Núcleo 2: Parque Andréa 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Matutino

Percussão

Futebol

Pintura
emTecido

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Tênis de
Mesa

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Handbol

Futebol

Tênis de
mesa

Grafiti

Hip hop

Vespertino

Percussão

Futebol

Pintura em
tecido 

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

Futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Noturno Capoeira
Dança de
salão

Teoria
musical

Capoeira
Dança de

salão

Núcleo 3: Boqueirão

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Matutino

Percussão

Futebol

Pintura
emTecido

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Tênis de
Mesa

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Handbol

Futebol

Tênis de
mesa

Grafiti

Hip hop

Vespertino

Percussão

Futebol

Pintura em
tecido 

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

Futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Noturno Capoeira
Dança de
salão

Teoria
musical

Capoeira
Dança de

salão



Núcleo 4: Rio do Ouro

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Matutino

Percussão

Futebol

Pintura
emTecido

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Tênis de
Mesa

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Handbol

Futebol

Tênis de
mesa

Grafiti

Hip hop

Vespertino

Percussão

Futebol

Pintura em
tecido 

Taekwendo

Hip hop

Vôlei

Flauta

Artesanato
com Feltro 

Basquete

Violão

Futebol

Grafiti

Streetdance

Badminton

Futsal

Jiujitsu

Contação
de historia

PATCH
APLIQUE

Noturno Capoeira
Dança de
salão

Teoria
musical

Capoeira
Dança de

salão

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos

2 - Atividades Assistemáticas

Eventos de Núcleo

1 Evento: O que é PELC? Descrição: Evento de divulgação do Programa.

2 Evento: Corpo em Movimento Descrição: Dia de incentivo a prática de esportes.

3 Evento: Encontro de Capoeira Descrição: Encontro de Capoeiristas

4 Evento: Festival recreativo.
Descrição: Prática de atividades de tênis de 
mesa, badminton, jogos tradicionais (dama, 
xadrez...).

5 Evento: Dia do Desafio Descrição: Práticas Esportivas

6 Evento: Aprenda o badminton.
Descrição: Encontro para demonstração e prática
do badminton.

7 Evento: Cine pipoca. Descrição: Exibição de filmes

8 Evento: Festival esportivo.
Descrição: Encontro esportivo com prática de 
diversas modalidades de esporte coletivo 
(futebol, vôlei, basquete...).

9 Evento: Grafite é arte! Descrição: Workshop com apresentação dos 



trabalhos feitos com os oficineiros.

10 Evento: Festival de xadrez
Descrição: Encontro de incentivo a prática do 
jogo de xadrez.

11 Evento: Contador de Histórias Descrição: Tarde com oficinas de Histórias

12 Evento: Domingo Legal Descrição: Evento esportivo e cultural

13 Evento: Jogos Cooperativos Descrição: Atividades em grupo

14 Evento: Encontro entre núcleos Descrição: Dia de Confraternização entre grupos

15 Evento: Festival de Pipas. Descrição: Concurso de Pipas

Eventos Sociais

1 Evento: Abre as portas Descrição: Evento de Inauguração dos Núcleos

2 Evento: Festa da Família Descrição: Apresentação das oficinas às famílias 

3 Evento: Vem dançar!
Descrição: Encontro de dança onde os oficineiros
mostram à comunidade a importância da dança e
do movimento.

4 Evento: Deixando Marcas

Descrição: Evento onde será apresentada a 
comunidade as marcas deixadas pelo núcleo. 
Mostras esportivas e culturais de música, dança, 
artesanato e grafite.

5 Evento: PELC Saudável Descrição: Dia de Ação e Cidadania

Eventos do Programa

1 Evento: A copa é a gente que faz!
Descrição: 1º encontro de esportivo entre 
núcleos. 

2 Evento: Encontro de talentos!
Descrição: Apresentações de música, dança, 
artesanatos, grafites...

3 Evento: Mandando bem!
Descrição: Mostra de trabalhos desenvolvidos 
nas oficinas de música, dança, artesanato e 
grafite.

19 – Inscrição dos participantes

Será elaborado antes do inicio do projeto em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e de
Saúde através dos agentes comunitários, um programa de visitação alocais próximos aos núcleos,
com esclarecimentos gerais e divulgação de todas as normas do projeto , bem como o período de



inscrições, horários,modalidades praticadas e outros.
Após o processo de promoção e divulgação de projetos nos bairros de periferias da cidade orientando
sobre as atividades, locais e períodos, faremos as inscrição nos próprios núcleos onde utilizaremos o
método de dialogo oferecendo informação no local para todos os interessados. Faremos ficha de
inscrição com dados pessoais, endereço, escolaridade, aptidões pessoais, desejo de realização das
atividades esportivas de lazer e culturais que ficarão como ficha cadastral do usuário. 

 De inscr

20 - Divulgação do Programa

Para  a  divulgação,  serão  utilizados  confecção  de  banners,  outdoor  e  placas,  etc,  distribuídos
próximos aos núcleos, estabelecimentos comerciais, nas escolas da rede pública, associações de
moradores e outro. Serão colocadas faixas e cartazes nos núcleos do Programa nos locais onde
acontecerão  às  atividades,  além  da  divulgação  na  impressa  local  escrita  e  falada.  Destacando
sempre a parceria com do Município com o Ministério.

21 – Sistema de Formação

Faremos as atividades de Formação Inicial com a metodologia participativa direta onde os profissionais
precisam interagir nas  aulas modulares com simulado de situações do cotidiano. A escolha do método
participativo direto no levará,  a saber,  se os candidatos possuem experiência para resolver  situações
vividas nas comunidades e como resolvem estes problemas. No decorrer desta semana de formação
faremos a seleção final dos participantes. Faremos as atividades com um profissional qualificado para
orientar as diretrizes do PELC e as necessidades do cumprimento do projeto e a criação de cultura e
continuação das atividades após o término do mesmo.  As  atividades de formação em serviço  serão
mantidas  com  o  aprofundamento  do  conhecimento  obtido  na  formação  inicial,  considerando  as
necessidades  de  complementação,  avaliação  e  reorganização  do  planejamento  anterior.  Respeitar  a
dinâmica  do  momento  é  importante  para  que  possamos  discutir  e  estudar  casos  para  ajustes  nas
atividades  e  nos  núcleos.  Os  temas  tradicionais  como  gênero,  garantias  de  direitos,  acessibilidade,
coletividade, interdependência, avaliações, relatórios, planejamento, cursos, oficinas, palestras, praticas
corporais,atividades físicas,  qualidade de vida,  saúde,  ludicidade, jogos,  esportes,  danças,  linguagens
artísticas,  instrumentos didático-metodológicos, integração intergeracinal   outras políticas sociais serão
centrais nas discussões dos processos de formação em serviço.  

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente 

Durante o processo de estruturação faremos a construção das formas de acompanhamento, 
monitorando e avaliando as atividades. É importante citar que construiremos instrumentos físicos 
para o acompanhamento semanal das atividades realizadas (reunião pedagógica semanal), número 
de participantes, fatores positivos e negativos durante a realização das atividades da semana. Os 
usuários que participaram das atividades serão levados a fazer breve avaliação da ação 
classificando como ótima, boa ou ruim. São parâmetros para fazer avaliação das ofertas. Os 
coordenadores, membros do controle  social, gestores do governo e membros da comunidade serão 
convidados sistematicamente, para participarem das reuniões e atividades com vistas a colaborarem 
com a melhoria do processo. 

23 – Auto Gestão



O município possui Secretaria de Esporte e Lazer que será responsável pela aquisição de todos os
materiais utilizados nas  atividades do PELC, considerando o legado de continuação das ações como
forma de manter os munícipes praticando esporte,cultura e lazer na cidade. É importante destacar a
o chamamento público de Instituições da sociedade civil organizada, representantes de usuários e
membros  representativos  das  Secretarias  do  Governo  Municipal  para  a  criação  do  Conselho
Municipal de Esporte e Lazer visando a continuação das ações iniciadas pelo PELC na cidade de Rio
Bonito. Com a criação do referido Conselho responsável será possível,  administrativamente, criar
plano de trabalho com recursos municipais, criação do Plano Municipal de políticas de Esportes e
Lazer,  recebimentos  de  repasses  fundo  a  fundo  do  Governo  de  Estado  e  Governo  Federal,
convênios  e outras fontes para suporte do Fundo Municipal de Esporte Lazer com CNPJ próprio
tendo  como Ordenador  de  Despesas  o  Servidor  Público  na  função  de  Secretário  Municipal  de
Esporte e Lazer com deliberação dos recursos pelo colegiado do Conselho Municipal de Esporte e
Lazer.   


