PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

Secretaria de Esporte e Prática Esportiva

PLANO DE TRABALHO

Projeto: VOLEIBOL FEMININO - 2019
Recurso FAE: R$ 20.000,00
1.

PROPONENTE

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE
Avenida Portugal, 79 — Centro
09040-010 — Santo André SP
Telefone: (11) 4993-7127
E-mail: tesouraria@primeirodemaio.com.br
CNPJ: 57.588.196/0001-02

2.

REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Lisboa Villela de Andrade
RG: 17.878.753
CPF: 061.144.308-24
Endereço: Avenida Portugal, 79 — Centro — Santo André/SP
Telefone: (11) 9 4993-7100
E-mail: esportes1@primeirodemaio.com.br

3.

RESPONSÁVEL PELAS EQUIPES

Marcelo Marqueze
RG: 14.580.059-3
CPF: 101.221.298-06
Endereço: Av. Senador Vergueiro, 2123 — São Bernardo do Campo/SP
Telefone: (11) 97154-7151
E-mail: mmarqueze@gmail.com
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4. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Fundado em 18 de agosto de 1913, o Primeiro de Maio Futebol Clube tem sua sede, própria,
localizada no coração de Santo André, centro da cidade, numa área de 19 mil m2, dos quais 13 mil m2 são
de área construída. Um espaço amplo e harmonioso com mais de cem anos de história.
Com o objetivo de desenvolver a prática de atividades esportivas, sociais e recreativas, o Primeiro de Maio
Futebol Clube conta hoje com mais de 13 mil associados.
5. DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO EM SANTO ANDRÉ
Santo André é uma cidade onde o esporte de alto rendimento sempre foi privilegiado, campeã
diversas vezes dos Jogos Regionais e Jogos Aberta do Interior, sempre foi e continua sendo uma grande
reveladora de atletas, com expressão nacional e internacional.
Na década de 80, com a parceria firmada entre a Pirelli e a Prefeitura, Santo André se tornou a
capital do esporte, revelando vários atletas em diversas modalidades esportivas.
Santo André continua com as equipes de esportes competitivos, participando de campeonatos
oficiais.
0 esporte é usado como principal ferramenta para transmitir noções de disciplina, respeito
hierarquia, responsabilidade e trabalho em grupo.

5. OBJETIVOS
Democratizar o esporte e utilizá-lo como uma ferramenta para sociabilizar, integrar e educar as
crianças e os jovens, auxiliando em sua formação como cidadãos;
Desenvolver através das equipes, uma identificação com a população de Santo André, para construir
uma imagem forte através de um vinculo saudável.
6. PÚBLICO ALVO
Crianças, jovens e adultos que se interessem pelo esporte e/ou que tenham potencial para
integrarem equipes esportivas;
Munícipes, disponibilizando a entrada franca para acompanharem as competições das equipes
competitivas de voleibol
7. METAS
1- QUALITATIVAS
Promover a iniciação esportiva e o desempenho de crianças e adolescentes do sexo feminino na
pratica, aprendizado e desenvolvimento do voleibol.
Detectar novos ta lentos na modalidade e encaminhar para nossas equipes de competição.
Propiciar aos praticantes, com a iniciação esportiva na modalidade voleibol, uma nova visão e
postura diante da realidade, estimulando a prática esportiva, interação entre os participantes e a
promoção de saúde.
Destacar a cidade de Santo André no cenário estadual como referenci

\la modalidade voleibol.
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2- QUANTITATIVAS
A perspectiva de atendimento será em torno de 47 atletas.
Oferecer aos atletas treinamento competitivo e atualizado.
Representar a cidade de Santo André, na modalidade voleibol no campeonato do SIND-CLUBE e
Torneio Interclubes ABC.
Formar equipes e participar de competições e eventos, conforme quadro abaixo:
8. Competições previstas para participação da equipe de Santo André / Primeiro de Maio

Categorias Previstas
Pré-Mirim
Mirim
Adulto (Máster)

Competições
Sindi-Clube e Jogos Estadual Infantil
Sindi-Clube e Jogos Estadual Infantil
Torneio Interclubes do Abc

Os locais de treinos serão: o Complexo Esportivo Pedro Dell"Antonia e/ou outro(s), indicado(s) pelo
Depto de Esporte da Prefeitura de Santo André.
Os locais de jogos serão: o Complexo Esportivo Pedro Dell"Antonia, Primeiro de Maio Futebol Clube
e/ou outro(s), indicado(s) pelo Depto de Esporte da Prefeitura de Santo André.
Os recursos serão repassados ao Primeiro de Maio Futebol Clube por meio do Fundo de Apoio ao
Esporte na quantia de R$ 20.000,00 no ano de 2019 para custear as despesas com a participação nas
competições previstas a cima.
As despesas financeiras de cunho técnico, como treinamento, transportes, uniformes, alimentação,
hospedagem, pedágio, combustive!, gelo, água mineral, tratamento médico e fisioterápico, taxas de
arbitragem e taxas referentes à participação da competição serão efetuados com os recursos repassados
pelo Fundo de Apoio ao Esporte ao Primeiro de Maio Futebol Clube. Já as despesas financeiras referentes a
taxas administrativas entre o Primeiro de Maio Futebol Clube e o Sindi-Clube serão de responsabilidade do
Primeiro de Maio Futebol Clube.
Este Plano de trabalho foi estabelecido em comum acordo entre o Primeiro de Maio Futebol Clube
e o Departamento de Esporte da Prefeitura de Santo André, devendo a equipe representar Santo André nos
Jogos do Slndi-Clube e Jogos Estadual Infantil.
Salvo por Deliberação do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Esporte, o valor total dos
repasses, não será alterado para maior.
Santo André, 29 de março de 2019."
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MARCELO CHEHADE
Secretário de Esporte e Prática Esportiva
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