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Documento  Técnico  do  Projeto/Planejamento  Pedagógico  do 

Convênio

1 - Informação do Tipo de Núcleo

X Núcleos Todas as Idades

 Núcleos para os Povos e Comunidade Tradicionais – Povos Indígenas, Quilombolas, Populações 

Ribeirinhas, Populações Rurais, dentre outras – Todas as faixas etárias

 Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado  

UF: MG Município: JANAÚBA Habitantes: 66.803

3 - Identif icação da Entidade Proponente

Dirigente: YUJI YAMADA 

E-mail do dirigente:

(Informe apenas um)
gabinete@janauba.mg.gov.br

CPF Dirigente: 171.983.728-72

RG Dirigente: 3.807.803 Órgão Expedidor: SSP/SP

4 - Responsável Técnico pelo Projeto

Responsável: DIAKSON DA SILVA PEREIRA

UF: MG

Município: JANAÚBA

Endereço: RUA SERGIPE, 802 BAIRRO SAUDADE

Complemento: CEP:

DDD (Telefone): 38 Telefone: 91096991

DDD (Fax): Fax:

DDD (Cel): 38 Celular: 99030951

E-mail:

(Informe apenas um)
diaksonfunorte@yahoo.com.br



5 - Entidade de Controle Social

(Definir uma entidade, que será a responsável pelo acompanhamento das atividades do Projeto. A 

indicação  da  Entidade  de  Controle  Social  deve  obedecer  a  vários  critérios.  Dessa  forma  é 

indispensável seguir as orientações que estão presentes nas Diretrizes do PELC, sitio do ME)

Entidade: Sociedade de Integração e luta pela vida

UF: MG

Município: Janaúba

Endereço: Av. Herme de Paula, 489 Bairro Rio Novo

Complemento: CEP: 39.440-000

DDD(Telefone): 38 Telefone: 9185-1582

DDD(Fax): Fax:

DDD(Cel): Celular:

E-mail:

(Informe apenas um)
landinhaibn@yahoo.com.br

Dirigente/Representante: Adalberto Caldeira Campos

6 - Histórico da Entidade Proponente

Na atualidade, o papel ocupado pelo esporte e o lazer no mundo moderno não pode ser outro 

senão o de instância e de emancipação e desenvolvimento humano. 

No que concerne ao âmbito do esporte e do lazer, o município de Janaúba-MG busca voltar 

suas ações a fim de promover o acesso da população a atividades físicas.

Atualmente, a cidade possui uma Diretoria de Esporte e ainda, Liga Esportiva e um Conselho 

Municipal de Esporte, os quais buscam fomentar as políticas públicas municipais de esporte e lazer. 

Janaúba teve (tem) experiência com os programas Minas Olímpica do Governo Estadual de Minas 

Gerais e Segundo Tempo do Governo Federal. Possui academias nas praças comunitárias e também 

espaços físicos  variados  que podem ser  utilizados para a  prática  do esporte  e  do lazer  (ginásio 

poliesportivo com vestiários e banheiros, quadras, campos, praças e estádio de futebol).

Não  obstante,  essas  iniciativas  ainda  têm  seu  público  restrito,  sendo  que  as  principais 

atividades nessa área são mais voltadas para crianças e adolescentes. Dessa forma, considerando 

que Janaúba vem crescendo cada vez mais, o município e seus munícipes carecem de atividades 

diversas e, sobretudo para todos os públicos.

Além disso,  Janaúba apresenta  o  quadro  de profissionais  formados na área,  tornando-se 

interessante aproveitar os seus pontos estratégicos para potencializar suas ações esportivas através 

de uma política pública complementar de intervenção.

Cumpre ressaltar que, infelizmente por uma questão financeira, a política de esporte e lazer do 

município  apresenta  característica  ocasional  e  assistencialista,  na  lógica  de  desenvolvimento  de 

programas e/ou eventos que atendem apenas às necessidades imediatas de públicos específicos.



7 - Característ icas da Localidade

Janaúba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população em 2010 gira 

em torno de 80 mil pessoas. Banhado pelo rio Gorutuba, que o divide com os municípios de Nova 

Porteirinha e Riacho dos Machados. Tem como atividades principais a agricultura, pecuária e serviços 

(comércio). É a 2ª maior Cidade do Norte de Minas e a 52º de todo o estado. A área que mais se 

desenvolve é o Mercado de Trabalho e a Educação. A cidade acabou de ganhar um campus de uma 

Universidade Federal, a UFVJM. Segundo notícias a Multinacional Black & Decker tem interesses de 

investir um Parque industrial na cidade.

Está fixada no Norte de Minas Gerais e, como todo o Norte de Minas é, por exclusividade, 

uma região de transição.  É uma transição entre o Brasil  dos rios incessantes e o Brasil  dos rios 

intermitentes,  entre  o  Brasil  industrial  e  o  Brasil  agrícola,  entre  o  Brasil  comercial  e  o  Brasil  de 

subsistência,  entre o Brasil  rico e o Brasil  pobre.  Como toda região de mudança, ela é plena de 

debilidade e, por isso, carente de cuidados.

A região Norte Mineira expõe em sua trajetória histórica, uma forte ligação com o Nordeste: 

sua ocupação, seu povoamento, as ligações inter-regionais, tudo isto direciona para uma continuidade 

entre ambos. A ilustrar esta caminhada histórica está o fenômeno das secas, que periodicamente 

lança  o  povo  do  Norte  de  Minas,  assim  como  seus  irmãos  Nordestinos,  numa  batalha  pela 

sobrevivência.  A  economia,  por  sua  vez,  embora  tenha  incorporado  os  benefícios  trazidos  pela 

construção da Represa do Bico da Pedra, pelo Governo Federal, ainda se ressente da ausência de 

capitais, níveis satisfatórios de renda, entre outros.

8  –  Objetivo  Geral  da  Proposta  para  Implantação  de  Núcleos  de  esporte  recreat ivo  e 

de lazer

Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer através do funcionamento de núcleos 

envolvendo todos os seus segmentos (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como pessoas 

com deficiência) voltados para a consolidação do esporte e lazer como direitos sociais.

9 – Objetivos Específicos 

• Oferecer condições adequadas para a prática esportiva e de lazer de qualidade;

• Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez 

precoce, criminalidade, trabalho infantil e a conscientização da prática esportiva, assegurando 

o exercício da cidadania).



• Desenvolver valores sociais, pautando-se em princípios éticos, com vistas para a formação 

cidadã;

• Favorecer a intergeracionalidade;

• Promover a intersetorialidade;

• Adotar uma gestão democrática e participativa do esporte e do lazer do município

• Ressignificar os espaços de esporte e lazer da cidade;

• Proporcionar  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  (auto-estima,  convívio,  integração  social  e 

saúde); 

10 - Justif icativa

Janaúba, filha do Rio Gorutuba, é uma das cidades que mais se desenvolveu no Norte de 

Minas nos últimos 15 anos,  exercendo influência  nos municípios circunvizinhos.  Crescimento que 

aconteceu baseado especialmente na fruticultura,  com participação imprescindível  dos projetos de 

irrigação,  e  que  veio  acompanhado  de  situações  próprias  aos  centros  que  se  desenvolvem 

rapidamente e que passam a atrair migrantes em busca de melhores condições de vida. Janaúba, 

torna-se cidade pólo.

A economia incorporou os benefícios trazidos pela construção da Represa do Bico da Pedra 

(no fim dos anos 70) pelo Governo Federal. Na tentativa de superar os problemas sócio-econômicos, 

influenciados pelas questões geográficas, Janaúba percebe que será a união dos municípios a mola 

propulsora  para  o  desenvolvimento  sustentável.  Motivo  pelo  qual  que  faz  parte  do  Consórcio 

Intermunicipal  de  Desenvolvimento  Integrado  da  Microrregião  da  Serra  Geral  de  Minas  – 

UNIÃOGERAL –  composto  por  16  municípios  localizados  no  extremo  norte  do  Estado  de  Minas 

Gerais.  Dos  municípios  do  consórcio,  15  deles  fazem parte  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Verde 

Grande. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Gorutuba, 13 dos municípios do consorcio fazem parte. Estes 

dois rios são afluente e subafluente do Rio São Francisco. A economia da microrregião é baseada 

principalmente  no  Agronegócio,  tendo  como  principais  atividades:  Bovinocultura  de  Corte  e 

Fruticultura Irrigada. Nesta microrregião estão localizados 3 importantes perímetros irrigados, sendo: 

Projeto Jaíba, Projeto do Estreito e Projeto Gorutuba, este último, localizado em Janaúba, com uma 

localização privilegiada, pois além das culturas irrigadas, o Projeto Gorutuba favorece Janaúba com 

um grande potencial para o turismo, o ecoturismo, o artesanato, agroindústria e a agricultura familiar. 

Considerando seu histórico e o IDH 0,716, é mister que o município se destaque também na área 

esportiva.

 A nossa Carta Magna dispõe entre os direitos do cidadão o de acesso ao esporte e ao lazer. 



A despeito disso a realidade que se estampa no âmbito nacional ainda é bem diferente, principalmente 

no que concerne aos municípios mais carentes. A proposta do Programa Esporte e Lazer da Cidade 

(PELC/NÚCLEOS) configura-se nesse contexto como uma oportunidade efetiva de prover o acesso 

não-precarizado dos cidadãos da várias faixas etárias de todas as regiões do Brasil aos seus direitos 

sociais. 

Considerar  o esporte  em toda sua abrangência  social,  envolvendo todas as secretarias e 

setores, prevendo uma ação articulada e integrada para que as práticas esportivas venham melhorar a 

qualidade de vida e auto-estima dos cidadãos.

A implantação do núcleo PELC denota o fortalecimento do Estado a fim de que o esporte e o 

lazer  sejam considerados objetos de políticas públicas e se constituam um direito  de todos.  Isso 

porque  a  concretização  das  atividades  de  esporte  dá-se  mediante  a  ação  conjunta  do  Governo 

Federal e das Prefeituras.

Assim, a implantação do PELC na cidade asseguraria o acesso da população às atividades de 

esporte e lazer, fazendo jus ao seu direito social. É importante ressaltar que, pelas proporções que o 

município vem assumindo, torna-se necessário uma política pública de intervenção na área de esporte 

e lazer e isso, sem dúvidas, concretizar-se-ia com as diretrizes do programa ora pleiteado.

Assim, justifica-se a necessidade do PELC no município, como forma de melhorar o esporte e 

o lazer da cidade, promover ações como intergeracionalidade, intersetorialidade, gestão democrática e 

participativa na área esportiva, ressignificação dos espaços esportivos, oferta de atividades de esporte 

e lazer de qualidade e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da toda a população 

janaubense.

11 - Cadastro de Entidade Parceiras 

1 - Entidade: Grupo de Capoeira Ginga Bahia

Responsável: Silvano Pereira

Atribuições: Ministrar aulas de capoeira para os adeptos do programa

DDD: 38 Telefone: 9817 0090

12 - Quadro Resumo do Pleito

Nº de Núcleos: 02

Valor Solicitado: 352.080,00
Valor da 

Contrapartida:
14.670,00 Total: 366.750,00

Vigência: 18 meses

Número de meses 

para estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento do 

 04

Número de 

meses para 

o efetivo 

atendimento:

14 meses



projeto:

13 - Metas – Público Alvo

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 300

Nº Jovens (15 a 24 anos): 200

Nº Adultos (25 a 29 anos): 150

Nº Idosos (acima de 60 anos)

Obs.: Em se tratando do Vida Saudável, considerar as 

pessoas com idade a cima de 45 anos.

150

Nº Total de Inscritos: 800

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 

sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima)
40

14 - Equipe de Trabalho

Nº de Pessoas a serem Contratadas 16

Nº de Pessoas da Contrapartida 01

Total de Pessoas na Equipe 17

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação

 

Ao processo seletivo da equipe do Programa Esporte e Lazer da Cidade dar-se-á total publicidade dos 

cargos, atribuições e prazos, através da publicação e divulgação de edital de seleção. 

Quanto aos critérios de seleção e etapas do processo,  o candidato deverá possuir  as exigências 

mínimas contidas nas Diretrizes do Programa, capacidade técnico-operacional, experiência na área de 

programas  esportivo-sociais,  capacitação  na  área.  As  fases  do  processo  envolverão  entrevista  e 

análise de currículo.

A contratação será feita mediante contrato de trabalho por tempo determinando, atendendo todos os 

direitos trabalhistas.

16 - Núcleos e Subnúcleos

1 – Nome do Núcleo
CAIC



Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC)

250
Espaços que 

poderão ser 

utilizados:

Quadra poliesportiva,

Salão de atividades, 

banheiros e pátio

Município / UF: MG

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas:

Esporte e recreação, 

capoeira e dança

Endereço: Rua Manoel Bandeira, 460 – Bairro Veredas

Complemento CEP 39.440-000

Sub-Núcleo

1 - Núcleo: CAIC

1.1 - Sub-Núcleo: Centro Comunitário Rio Novo 

Inscritos: 150
Espaços que 

poderão ser 

utilizados:

Salão de atividades e 

praça comunitária

Município / UF: MG

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas:

Capoeira, artesanato e 

ginástica

Endereço:

Complemento: CEP: 39.440-000

Núcleos e Subnúcleos

1 – Nome do Núcleo
Praça do Triângulo

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC)

200
Espaços que 

poderão ser 

utilizados:

Praça com pista para 

caminhada, academia, 

quadra e palco para 

evento.

Salão de atividades 
Município / UF: MG Atividades 

Sistemáticas 
Artesanato, ginástica, 

caminhada orientada, 



(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas:

dança e esporte e 

recreação

Endereço: Praça do Triângulo, s/n° - Bairro Pe Eustáquio

Complemento CEP 39.440-000

Sub-Núcleo

1 - Núcleo: Praça do Triângulo 

1.2 - Sub-Núcleo: Campo Beira Rio

Inscritos: 200
Espaços que 

poderão ser 

utilizados:

Campo e pista de 

caminhada

Município / UF: MG

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas:

Caminhada orientada e 

Esporte e recreação 

Endereço: Av. Edílson Brandão Guimarães, s/n° Bairro São Gonçalo

Complemento: CEP: 39.440-000

17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividades Sistemáticas

1 - Atividade: Esporte e recreação

Turno: x Manhã     x Tarde      Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira x Terça-Feira  Quarta-Feira x Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

x Sábado    Domingo

Local: Núcleo Praça do Triângulo

Atividades

2 - Atividade: Esporte e recreação

Turno: x Manhã     x Tarde      Noite

Dia da Semana:
x Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-Feira   

 Sábado    Domingo

Local: SubNúcleo Campo Beira Rio

Atividades



3 - Atividade: Esporte e recreação

Turno: x Manhã     x Tarde      Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

X Sábado  x Domingo

Local: Núcleo CAIC

Atividades

4 - Atividade: Ginástica 

Turno: x Manhã      Tarde     x  Noite

Dia da Semana:
x Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Subnúcleo Centro Comunitário Rio Novo

Atividades

5 - Atividade: Ginástica 

Turno: x Manhã      Tarde     x  Noite

Dia da Semana:
x Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Núcleo Praça do Triângulo

Atividades

6 - Atividade: Dança 

Turno: x Manhã x Tarde      Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira x Terça-Feira  Quarta-Feira x Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Núcleo CAIC

Atividades

7 - Atividade: Dança

Turno: x Manhã x Tarde      Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

X Sábado    Domingo

Local: Núcleo Praça do Triângulo

Atividades



8 - Atividade: Artesanato 

Turno: x Manhã      Tarde     x Noite

Dia da Semana:

X Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Subnúcleo Centro Comunitário Rio Novo

Atividades

9 - Atividade: Artesanato

Turno: x Manhã      Tarde     x Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira x Terça-Feira  Quarta-Feira x Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Núcleo Praça do Triângulo

Atividades

10 - Atividade: Capoeira 

Turno: x Manhã      Tarde     x Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira x Terça-Feira  Quarta-Feira x Quinta-Feira  Sexta-

Feira   

X Sábado    Domingo

Local: Subnúcleo Centro Comunitário Rio Novo

Atividades

11 - Atividade: Capoeira

Turno: x Manhã      Tarde     x Noite

Dia da Semana:

 Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-

Feira   

 Sábado   x Domingo

Local: Núcleo CAIC

Atividades

12 - Atividade: Caminhada orientada

Turno: x Manhã     x Tarde      Noite

Dia da Semana:
x Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-Feira   

 Sábado    Domingo

Local: Núcleo Praça do Triângulo



Atividades

13 - Atividade: Caminhada orientada

Turno: x Manhã     x Tarde      Noite

Dia da Semana:
x Segunda-Feira  Terça-Feira x Quarta-Feira  Quinta-Feira x Sexta-Feira   

 Sábado    Domingo

Local: SubNúcleo Campo Beira Rio

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos

2 - Atividades Assistemáticas

    Descrição dos Eventos

1 – Lançamento do PELC

2 – 1° Dia de Lazer na praça

3 – 1° Encontro de núcleos PELC

4 – Cine PELC

5 – Festival  de jogos e brincadeiras

6 – Caminhada Ecológica PELC

7 – Mostra de dança e arte

8 – Festival  Cultural  PELC

9 – 2° Encontro de Núcleos PELC

10 – Intercâmbio de Capoeira

11 – Rua de Lazer PELC

12 – Festival  Esport ivo PELC



13 – Pedalada Saudável PELC

14 - 2° Dia de Lazer na praça

19 – Inscrição dos participantes

No que concerne às inscrições dos participantes, a Prefeitura de Janaúba contará com a parceria 

com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, a fim de acompanhar indicadores e demandas. 

Serão realizadas em dias previamente combinados e divulgados no núcleo e subnúcleo do PELC, 

além disso,  serão organizados mutirões para inscrição nas comunidades e escolas.  Para melhor 

organização  e  monitoramento,  serão  utilizadas  fichas  específicas,  contendo  todos  os  dados  do 

assistido.

20 - Divulgação do Programa

A fim de atender a toda demanda de público lotado nos diversos bairros de Janaúba, a divulgação do 

Programa, bem como de todas as suas ações ao longo do período de execução será feita sob forma 

de veiculação de chamadas de rádio; afixação de cartazes em locais públicos e de grande circulação 

em cada comunidade; entrega de panfletos e folders nas escolas, posto de saúde e comércios em 

geral; afixação de outdoors na entrada da cidade e nas praças e de banners durante a realização dos 

eventos; afixação de placas alusivas ao Programa para identificação do núcleo e seus subnúcleos e 

manutenção do site da cidade com informações sobre o programa.

21 - Formação Continuada

Módulo Introdutório – será organizado para acontecer no período de preparação que antecede o início 

das atividades durante os quatro primeiros meses do convênio, com os objetivos de conhecer e refletir 

sobre a realidade local (comunidade, cidade, região); apresentar os princípios, diretrizes, objetivos e 

operacionalização do PELC aos agentes envolvidos; planejar as ações sistemáticas e assistemáticas 

do convênio; oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos da concepção e das características 

fundantes do programa para a sua efetivação, bem como os instrumentos e possibilidades didático-



metodológicas e destacar os princípios para o planejamento participativo com vistas a subsidiar a 

construção do projeto político pedagógico do PELC local.

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia 

uti l izada  e temáticas a serem abordadas)

Ocorrerá durante todo o período de duração do convênio com reuniões semanais para estudo, troca 

de  idéias,  planejamento,  palestras  e  oficinas,  em cada  um dos  núcleos  sob  responsabilidade  de 

organização,  financiamento  e  realização  da  entidade  conveniada.  O trabalho  envolverá  temáticas 

como: a importância do lazer e esporte; o papel do lazer; lazer e esporte como direito social; cultura, 

lazer e esporte: conceitos e relações; animação cultural, práticas corporais e atividade física: conceitos 

e relações; Brinquedos e Brincadeiras, Conceitos e concepções, entre outros.

No que se refere à formação continuada, o módulo de aprofundamento será desenvolvido com todos 

os agentes do Programa semanalmente, sob duas vertentes a saber: 

• 1ª  e  3ª  semana  de  cada  mês:  encontro  para  planejamento  quinzenal  das  atividades 

sistemáticas e assistemáticas, troca de experiências, preenchimento de relatórios de atividades, plano 

de metas e ações, etc;

• 2ª e 4ª semana de cada mês: encontro para ciclo de estudos, palestras e oficinas, voltadas 

para temáticas afins ao Programa, sempre visando o aprofundamento na área e, consequentemente, o 

aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos

Módulo de Avaliação I – 

Ocorrerá no 11º mês do convênio, 7º mês de pleno desenvolvimento das atividades, trabalhando os 

seguintes temas: conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização; conceitos 

de qualidade social e política social; limites e os avanços dos princípios, diretrizes, características, 

atividades  e  operacionalização  do  Programa;  identificar  as  convergências  e  divergências  dos 

conhecimentos básicos sobre esporte e lazer: os conceitos e suas relações – esporte, lazer, cultura, 

brinquedos  e  brincadeiras,  cultura  corporal,  cultura  lúdica,  práticas  corporais,  atividades  físicas, 

animação cultural; os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio; limites e avanços 

do atendimento de cada faixa etária; limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência 

e/ou necessidades especiais; limites e avanços na ressignificação dos espaços.

Módulo de Avaliação II – 

Ocorrerá  no 17º  mês do convênio,  13º  mês de pleno desenvolvimento das atividades a  partir  da 



discussão  dos  temas:  planejamento  participativo,  planejamento  de  gestão  e  mobilização  como 

instrumentos populares para a continuidade dessa política pública e elaboração do relatório final.

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente 

O monitoramento, controle e a avaliação do Programa no município de Janaúba serão pautados na 

elaboração de formulários próprios de acompanhamento. 

Dessa forma, dar-se-ão por meio de resultados dos relatórios de atividades e plano de metas e 

ações  preenchidos  pelos  agentes  nos  encontros  de  Aprofundamento;  pesquisas  sob  forma  de 

questionários realizada com os beneficiários do Programa trimestralmente; caixinhas de sugestões 

colocadas  no  núcleo  e  subnúcleos,  em caráter  permanente;  autoavaliação;  portifólio;  enquetes; 

relatórios de execução pelo coordenador e agentes sociais; entrevistas; questionários e discussão 

dialógica nas reuniões.

Outro expoente no acompanhamento será a participação da Entidade de Controle Social e o Grupo 

Gestor através de reuniões mensais registradas em ata.

23 – Auto Gestão

Pensando na autossustentabilidade e na autogestão do programa após o encerramento do convênio, 

há previsão de continuidade das atividades tendo em vista que o proponente, Prefeitura Municipal, 

enquanto gestor de políticas públicas de esporte e lazer fomentará o progresso do Programa. 

Considerando que o município já desenvolve ações similares ao que se propõe executar é notável 

que tal continuidade se dará com excelência, já que há recursos humanos e infraestrutura física. 

Além disso, após o convênio com o PELC haverá recursos humanos qualificados e com formação 

multidisciplinar, materiais e equipamentos esportivos diversos e, sobretudo, todo um entrosamento 

da população com o esporte e o lazer,  com núcleo e subnúcleos bem formados e devidamente 

lotados, quadro de atividades definidas e participação em massa garantida.

24 – Programa Pintando a Liberdade

Itens Quantidade



BANDEIRA NACIONAL 04

BOLAS DE VÔLEI 40

BOLAS DE BASQUETE 40

BOLAS DE HANDEBOL 40

BOLAS DE FUTSAL 40

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 40

REDES - VÔLEI 04 pares

REDES - FUTEBOL 04 pares

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 04 pares

REDES PARA BASQUETE 04 pares

CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 51

CAMISETAS - PARTICIPANTES 2.400

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES
1.634

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES
817

JOGOS DE XADREZ 40

JOGOS DE DOMINÓ 40


