
Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico ––––    PPPPPPPP    1.1.1.1.    InformInformInformInformações Geraisações Geraisações Geraisações Gerais    Município: Sapucaia UF:  RJ Mês/Ano de Preenchimento do PP: Março/ 2104 Nome do Responsável pela Elaboração do PP:  Marcelo Olímpio da Silva Cargo do Responsável pela Elaboração do PP:  Assistente de Lazer E-mail do Responsável: (Informe apenas um) marcelolimpios@hotmail.com Endereço: Rua Alfredo Shilick 250; apt 3 Complemento: Alto da Serra CEP: 25635-201 Telefone Fixo (com DDD): 24- 2246-5290 FAX (com DDD): Telefone Celular (com DDD): 24- 992828180 Programa a ser implementado:  ( X) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Núcleo Urbano (    ) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Núcleo para os Povos e Comunidade Tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, Populações Ribeirinhas, Populações Rurais, as Comunidades de Terreiro, os Extrativistas, os Ribeirinhos, os Caboclos, os Pescadores Artesanais, Kalungas, os Pomeranos, Faxinalenses, as Comunidades de Fundos, Ciganos, Geraizeiros, Vazanteiros, Pantaneiros e demais sujeitos sociais emergentes, cujas identidades coletivas se fundamentam em direitos territoriais e numa autoconsciência cultural). (    ) Programa Vida Saudável (VS)     2222....    Informações sobre o município ondInformações sobre o município ondInformações sobre o município ondInformações sobre o município onde o Pe o Pe o Pe o Programa serrograma serrograma serrograma será implementadoá implementadoá implementadoá implementado        2.1. Região: Centro Sul Fluminense – Sudeste 2.2. População: 17.525 habitantes 2.3. PIB: 419.533,96 2.4. IDH-M: 0,742 2.5. Número de pessoas com deficiência no município: 160 deficientes 2.6. Tipo de parceria: (    ) Edital. Número/Ano: ______________________________________________ (X) Emenda Parlamentar. (   ) Proponente Específico. 2.7. Pontuação do município na seleção por edital: 92 pontos 2.8. Classificação do município no edital:                                    



3333....    Identificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade Proponente::::    Nome: Prefeitura Municipal de Sapucaia CNPJ: 29.138.393/0001-86 Endereço:  Praça Governador Miguel Couto Filho - 240 Complemento: Centro CEP: 25800-000 Telefone Fixo (com DDD): 24- 2246-5290 Fax (com DDD):  Telefone Celular (com DDD): 24- 22719000 Dirigente: (Nome do Prefeito(a), Reitor(a)) Anderson Bárcia Zanon E-mail do dirigente: (Informe apenas um) prefeitura@sapucaia.rj.gov.br RG Dirigente: 04925016-0 Órgão expedidor: Detran CPF Dirigente: 732.653.737.20   4444....    Informações sobre aInformações sobre aInformações sobre aInformações sobre a    Entidade ProponenteEntidade ProponenteEntidade ProponenteEntidade Proponente    do Programa:do Programa:do Programa:do Programa:     4.1 A Entidade já teve convênios com o PELC/VS? (  ) Sim Nº de convênios:  (X) Não 4.2 Se a resposta anterior for sim, apresente de forma breve quais foram os resultados (positivos e negativos) dos convênios anteriores:  4.3. Em relação à política de lazer e esporte recreativo no município, responda: 4.3.1. Existe Secretaria/ Departamento/ Setor Municipal de Lazer e Esporte? (X ) Sim. Nome: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Sapucaia (   ) Não.  4.3.2. Apresente brevemente os principais programas municipais de esporte e lazer em vigência no município?  1- Núcleo de futsal e futebol 2- Qualivida – Ginástica Artística 3- Projeto Rio 4- Academia ao ar livre 4.3.3. Existe alguma entidade social municipal que atua na área do esporte e lazer? (conselhos, entidades de classe etc) (  ) Sim. Nomes: (X) Não.   5555....    Entidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle Social:::: Nome da Entidade: Conselho Municipal dos direitos das crianças e dos adolescentes de Sapucaia. Endereço: Rua Mauricio de Abreu - 161 Complemento: Centro CEP: 25800-000 Município: Sapucaia UF: RJ Telefone Fixo (com DDD): 24 - 22712388 FAX (com DDD): 



Telefone Celular (com DDD):  E-mail: (Informe apenas um) saladosconselhospms@yahoo.com.br Dirigente/Representante: (Nome e Cargo): Thays Itaborahy Martins - Presidente    6666....Cadastro de EntiCadastro de EntiCadastro de EntiCadastro de Entidadedadedadedadessss    Parceiras Parceiras Parceiras Parceiras     6.1. – Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social Telefone de contato da entidade (com DDD): 24- 22711077 E-mail da entidade: (Informe apenas um) assintenciasocial@sapucaia.rj.gov.br Dirigente/Representante: (Nome e Cargo): Magda Welida Jardim Dalloz Zanon - Secretaria de Assistência Social  6.1.1.Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): (X) Assistência técnica (        ) Financiamento (        ) Formação em serviço (        ) Recursos Humanos (        ) Infraestrutura. Especificar: (X) Outras contribuições: Auxílio no critério de desempate dos beneficiados, caso haja necessidade.     6.2. – Nome: Secretaria Municipal de Educação Telefone de contato da entidade (com DDD): 24- 22711733 E-mail da entidade: (Informe apenas um) educação@sapucaia.rj.gov.br Dirigente/Representante: (Nome e Cargo): Rosangela Pereira Lourenço Soares - Secretaria de Educação 6.2.1. Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): ( X ) Assistência técnica (    ) Financiamento ( X ) Formação em serviço (    ) Recursos Humanos (    ) Infraestrutura. Especificar:  ( X ) Outras contribuições: Auxílio no critério de desempate dos beneficiados, caso haja necessidade.                                   



7777. . . . JustificativJustificativJustificativJustificativa da Propostaa da Propostaa da Propostaa da Proposta        Em um cenário onde debate-se cada vez mais temas como violência urbana, vandalismo e o papel do poder público na formação do cidadão, os gestores públicos devem ser agentes de mudanças sociais. O Programa Esporte e Lazer na Cidade é capaz de oferecer novos parâmetros e horizontes para a população, desde as mais tenras idades aos mais experimentados e de maior trajetória de vida, promovendo a integração e a troca de saberes entre os integrantes do público beneficiado, fortalecendo a boa convivência, a consciência corporal e o sentimento de pertença na comunidade. Cabe ao poder público, atento às necessidades e expectativas prementes de seus munícipes buscar soluções factíveis que proporcionem o seu bem estar, visto que no mundo contemporâneo o axioma de uma boa qualidade de vida é tema constante em todos os meios de comunicação. Temos a convicção de que este projeto atenderá a grande demanda decorrente da ocupação efetiva dos parques, centros de convivência, ginásios esportivos e centros de lazer com a estruturação adequada de núcleos, com materiais esportivos de qualidade e profissionais qualificados. Esta ação classificamos como uma iniciativa para consolidar-se em programa futuramente com conceito pedagógico consistente e aporte financeiro para custeio de todas as fases do projeto e que certamente proporcionará à população de Sapucaia a qualidade de vida que lhes proporcione bem estar na terceira idade. Assim sendo a implantação do projeto visa fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva, de lazer e cultura, com caráter formativo e social, através de núcleos dirigidos às crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, principalmente em locais de baixa renda do Município de Sapucaia. Visa garantir melhor qualidade de vida e bem estar social e cultural, promovendo dessa forma, a inclusão social, a preservação dos valores morais e civismo, a valorização das raízes e heranças culturais, a conscientização de princípios sócio-educativos, a aquisição de valores de direitos e deveres, a solidariedade, o aprimoramento das diversas habilidades psicomotoras e a melhora do condicionamento físico. Dessa forma, o Município de Sapucaia tem como proposta a implantação de 04 núcleos do PELC, favorecendo a participação das crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, aumentando sua qualidade de vida. 
   9999....    Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos        ( X ) Estruturar espaços públicos para socialização por meio de atividades de lazer e esporte recreativo. ( X ) Fortalecer a política municipal de lazer e esporte recreativo. ( X ) Melhorar a saúde e qualidade de vida da população local por meio de atividades de esporte e lazer. ( X ) Propiciar à população local maior qualidade nas ações de lazer e esporte recreativo, valorizando a cultura local. ( X ) Propiciar à população local mais oportunidades para praticar atividades de lazer e esporte recreativo. 

8888....    Objetivo Geral da Proposta Objetivo Geral da Proposta Objetivo Geral da Proposta Objetivo Geral da Proposta     Desenvolver uma proposta de política pública social com o intuito de atender as necessidades de esporte recreativo, lazer e cultura da população de Sapucaia: crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais, estimulando, assim a convivência social e a socialização do conhecimento do lúdico e dos valores morais e sociais entre os participantes. 



( X ) Promover maior inclusão social por meio do lazer e esporte recreativo. ( X ) Outros objetivos. Referenciar e valorizar os mais velhos, pelo contato direto e continuo com os mesmos. Planejar as ações em reuniões periódicas com o intuito de fortalecer a democracia e ouvir a voz do nosso cidadão. Qualificar os beneficiados com um projeto levado a sério e inovador, que traz o conhecimento do novo.  11110000....    Público AlvoPúblico AlvoPúblico AlvoPúblico Alvo:::: ( X ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Quantidade: 80 beneficiados ( X ) Jovens (15 a 24 anos) Quantidade: 80 beneficiados ( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos): Quantidade: 160 beneficiados ( X ) Idosos (a partir de 60 anos) Quantidade: 70 beneficiados ( X ) Pessoas com deficiência (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima) Quantidade: 16 beneficiados Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:    400 beneficiados  11111111....    Divulgação do ProgramaDivulgação do ProgramaDivulgação do ProgramaDivulgação do Programa ( X ) Carros ou bicicletas de som ( X ) Cartazes ( X ) Faixas ou banners ( X ) Internet. Especificar: Site da Prefeitura ( X ) Jornais ( X ) Panfletos ( X ) Rádio (    ) Televisão (    ) Outros. Especificar: ____________________________________________________________________  11112222....    Inscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantes (    ) Em centros comunitários ( X ) Na sede da entidade proponente (    ) Na sede de entidades parceiras ( X ) Nos locais onde funcionarão o núcleo e subnúcleos (     ) Pela internet. Especificar: (     ) Outros. Especificar: ____________________________________________________________________  11113333    ----    Equipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de Trabalho Nº de Coordenador Geral (sob responsabilidade do município) 01 (um) Nº de Coordenadores Pedagógicos: 01 (um) Nº de Coordenadores de Núcleo: 01 (um) Nº de Agentes Sociais: 06 (seis) Total de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipe::::    09 (nove) sendo que o coord. Geral é de responsabilidade da entidade 



convenente.      11114444....    Quadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do Pleito Nº de Núcleos: 01 (um) Valor solicitado ao ME: 300.000,00 
Vigência: 22224444    mesesmesesmesesmeses    Número de meses para estruturação necessária ao desenvolvimento do Programa:     04040404    Número de meses para o efetivo atendimento: 22220000    mesesmesesmesesmeses      11115555. . . . Núcleos e SubnúcleosNúcleos e SubnúcleosNúcleos e SubnúcleosNúcleos e Subnúcleos 15.1. Nome do Núcleo: Ginásio Omar Vieira Número de inscritos: 310 Espaço que será utilizado: (    ) Praça pública ( X ) Quadra ou ginásios esportivos (    ) Campo de futebol (    ) Centro comunitário (    ) Clubes sociais (    ) Espaço religioso: Especificar: (    ) Outro: Especificar:_____________________________________________________________________ Endereço: Praça Oscar José Fernandes s/n  Complemento: Centro Município/UF: Sapucaia/RJ CEP: 25880-000 SubSubSubSubnnnnúcleoúcleoúcleoúcleo        15.115.115.115.1.1.1.1.1. Nome do . Nome do . Nome do . Nome do SubSubSubSubnnnnúcleo:úcleo:úcleo:úcleo:    Colégio Maria de Lourdes Colégio Maria de Lourdes Colégio Maria de Lourdes Colégio Maria de Lourdes SalomãoSalomãoSalomãoSalomão     Número de inscritos: 60 Espaço que será utilizado: (    ) Praça pública (    ) Quadra ou ginásios esportivos (    ) Campo de futebol (    ) Clubes sociais ( x  ) Outro: Especificar:Escola. Endereço: Rua Antônio Alves da Silva s/n   Complemento: Centro  Município / UF: Sapucaia/RJ  CEP: 25880-000 SubSubSubSubnnnnúcleoúcleoúcleoúcleo        15.15.15.15.1.21.21.21.2. Nome do . Nome do . Nome do . Nome do SubSubSubSubnnnnúcleo:úcleo:úcleo:úcleo:    Colégio Estadual Mauricio de Colégio Estadual Mauricio de Colégio Estadual Mauricio de Colégio Estadual Mauricio de AbreuAbreuAbreuAbreu     Número de inscritos: 30 Espaço que será utilizado: 



(    ) Praça pública (    ) Quadra ou ginásios esportivos (    ) Campo de futebol (    ) Clubes sociais (  x  ) Outro: Especificar:Escola. Endereço: Praça Miguel Couto Filho 298   Complemento: Centro  Município / UF: Sapucaia/RJ  CEP: 25880-000    11116666....    Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    (Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas) NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    1111::::    Ginásio Omar Vieira    TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    Matutino             AlongamentoAlongamentoAlongamentoAlongamento        FutsalFutsalFutsalFutsal        Vespertino AlongamentoAlongamentoAlongamentoAlongamento    VoleibolVoleibolVoleibolVoleibol    FutFutFutFutsalsalsalsal                    Noturno HandebolHandebolHandebolHandebol            VoleibolVoleibolVoleibolVoleibol    FutsalFutsalFutsalFutsal            SubnSubnSubnSubnúcleoúcleoúcleoúcleo    1111::::    Colégio Maria de Lourdes SalomãoColégio Maria de Lourdes SalomãoColégio Maria de Lourdes SalomãoColégio Maria de Lourdes Salomão    TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    Matutino AtletismoAtletismoAtletismoAtletismo                    AtletismoAtletismoAtletismoAtletismo        Vespertino         AtletismoAtletismoAtletismoAtletismo                    Noturno                              SubnSubnSubnSubnúcleoúcleoúcleoúcleo    2222::::    Colégio EstadColégio EstadColégio EstadColégio Estadual Mauricio de Abreuual Mauricio de Abreuual Mauricio de Abreuual Mauricio de Abreu    TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    Matutino         DamaDamaDamaDama            TeatroTeatroTeatroTeatro        Vespertino         XadrezXadrezXadrezXadrez        Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de mesamesamesamesa    MúsicaMúsicaMúsicaMúsica        Noturno Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de mesamesamesamesa    DançaDançaDançaDança    Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de mesamesamesamesa    DançaDançaDançaDança    DamaDamaDamaDama                             17171717. . . . Ações de Funcionamento dos NúAções de Funcionamento dos NúAções de Funcionamento dos NúAções de Funcionamento dos Núcleoscleoscleoscleos     Eventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de Núcleo    (ao menos uma vez (ao menos uma vez (ao menos uma vez (ao menos uma vez ppppoooorrrr    mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)    1 Evento: Dia da avaliação Descrição: Avaliação fisica dos beneficiados. 2 Evento: Palestra sobre qualidade de vida Descrição: Temas pertinentes a qualidade de vida em palestra realizada pelo coordenador de núcleo. 3 Evento: Caminhada do meio ambiente Descrição: Passeio com objetivo ecológico 



administrado pelo coordenador de núcleo e agentes sociais. 4 Evento: Cinema Descrição: Apresentação de filmes que retratem temas importantes para os beneficiados. 5 Evento: Chá da tarde Descrição: Alimentação saudável levada pelos beneficiados com o objetivo de qualidade de vida atraves da nutrição. 6 Evento: Apresentação de dança Descrição: Apresentação dos alunos da oficina de dança. 7 Evento: Colônia de férias para todos Descrição: Atividades multiplas com objetivo de lazer. 8 Evento: Dia da dama Descrição: Torneio com objetivo e regras que estimulem o lazer e não a competição dentro da oficina de dama. 9 Evento: Dia da música Descrição: Em forma de Karaoke. 10 Evento: Tarde da recreação Descrição: Tarde com objetivos de jogos recreativos; elaborados pelo agente social responsável pela oficina.  11 Evento: Dia do futsal Descrição: Jogos de futsal com regras adaptadas ao fair play. 12 Evento: Vôlei gigante Descrição: Vôlei com bola flutuante, objetivando o lazer e a descontração participativa. 13 Evento: Dia do Tênis de mesa Descrição: Torneio com objetivo do fair play com a oficina da modalidade.  14 Evento: Dia da qualidade de vida Descrição: Temas pertinentes a qualidade de vida em palestra realizada pelo coordenador de núcleo. 15 Evento: Cinema Descrição: Apresentação de filmes que retratem temas importantes para os beneficiados 16 Evento: Gincana Descrição: Atividades de múltiplas possibilitando aos alunos conhecimentos geográficos de sua região. 17 Evento: Palestras sobre atividades físicas e sociais Descrição: Temas pertinentes a melhorias sociais que podem acontecer depois da conscientização dos beneficiados. 18 Evento: Tarde da recreação Descrição: Tarde com objetivos de jogos recreativos; elaborados pelo agente social responsável pela oficina. 19 Evento: Reavaliação física Descrição: Reavaliação física dos beneficiados. 20 Evento: Confraternização do núcleo Descrição: Grande confraternização dos beneficiados em forma de apresentações sobre todo andar do PELC. 



            Eventos Eventos Eventos Eventos SociaisSociaisSociaisSociais    (ao menos trimestral, com participantes do Núcleo e da Comunidade Local)(ao menos trimestral, com participantes do Núcleo e da Comunidade Local)(ao menos trimestral, com participantes do Núcleo e da Comunidade Local)(ao menos trimestral, com participantes do Núcleo e da Comunidade Local)    1 Evento: Palestra sobre família Descrição: Coordenador Pedagógico realizará palestra com temas pertinentes a união familiar com dados que comprovam essa importância. 2 Evento: Cinema em família Descrição: Filme escolhido com conflitos familiares, que possa servir de reflexão. 3 Evento: Gincana Descrição: Atividades de múltiplas possibilitando aos alunos e seus familiares o conhecimento geográfico de sua região. 4 Evento: Dia do Lazer Descrição: Atividades de Lazer com seus beneficiados. 5 Evento: Avaliação física Descrição: Avaliação dos familiares dos beneficiados contando com apoio dos próprios. 6 Evento: Confraternização em família Descrição: Jogos recreativos com a participação de toda sociedade.     Eventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do Programa    (ao menos semestral, com participantes de todos os Núcleos e da Comunidade (ao menos semestral, com participantes de todos os Núcleos e da Comunidade (ao menos semestral, com participantes de todos os Núcleos e da Comunidade (ao menos semestral, com participantes de todos os Núcleos e da Comunidade Geral)Geral)Geral)Geral)    1 Evento: The Voice Descrição: Torneio de musicas entre núcleos (participativo). 2 Evento: Dança dos beneficiados Descrição: Torneio de dança entre os núcleos (participativo). 3 Evento: Confraternização entre núcleos Descrição: Imagens, vídeos, depoimentos, relatório e tudo méis que puder dimensionar a grandeza do programa para a sociedade em geral.   18181818    ––––    Sistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de Formação    em Serviço:em Serviço:em Serviço:em Serviço: (  X  ) Reuniões pedagógicas da equipe de trabalho. Periodicidades das reuniões: Semanais. (  X  ) Grupo de estudo para leitura e discussão dos textos. Periodicidade dos encontros do grupo: Quinzenais. (  X  ) Cursos, oficinas, palestras. (        ) Participação em eventos. (  X  ) Atividades de campo. ( X ) Outras opções. Especificar: Capacitação dos coordenadores e dos agentes sociais em suas funções específicas como forma de aprimoramento de suas funções em prol da sociedade. Essas capacitações serão realizadas durante todo o processo de gestão do PELC.             



       19191919....    Acompanhamento do ProAcompanhamento do ProAcompanhamento do ProAcompanhamento do Programa:grama:grama:grama: ( X ) Constituição do Conselho Gestor do Programa no primeiro semestre. ( X ) Consultas aos beneficiários do Programa. Periodicidades das consultas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Criaremos um canal aberto para sabermos sobre o que pensam nossos beneficiados. O que pode ser trabalhado semanalmente. ( X ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade Proponente. Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Mensalmente ( X ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade de Controle Social. Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Mensalmente. ( X ) Participação nos módulos de formação. ( X ) Reuniões com os responsáveis pelo Programa. Periodicidades das reuniões (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Quinzenal. ( X ) Visita aos Núcleos e Subnúcleos Periodicidades das visitas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Mensal  (    ) Outras opções. Especificar:    22220000    ––––    Continuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no Município  20.1. O Programa continuará vigente no município após a finalização do convênio? ( X ) Sim (     ) Não (    ) Não sabe A continuidade é certa, uma vez que o PELC da norte a Secretarias que como a nossa, existem, mas não tem recursos financeiros para tal. O PELC nos faz entender melhor como empregar a verba Municipal. 20.2. Quais iniciativas a entidade proponente pretende adotar para continuar com o Programa: ( X ) Aumentar o aporte de recursos financeiros próprios no Programa ( X  ) Buscar novas fontes de recursos para o Programa. Especificar:  O retorno de visibilidade para empresas que futuramente quiserem apoiar projetos assim é fantastico, além das empresas apostarem em serviços sociais, que trazem credibilidade a marca. Então a possibilidade futura é de arrumar parceiros para o fortalecimento do projeto e da marca. O que significa crescimento para todos os envolvidos. ( X ) Realizar novo convênio com o Ministério do Esporte (    ) Outros. Especificar:  20.3. No caso de continuidade, a perspectiva é que o Programa: (    ) Aumente, atendendo mais cidadãos (     ) Continue do mesmo porte (     ) Diminua ( X ) Não sabe Depende do número de beneficiados que abraçarem a causa. O intuito é de sempre expandir, mas a expansão se faz com segurança e margem de erro pequena, então temos que estudar as estatísticas do programa e trabalhar em cima delas.  


