LEI N.º 3.525, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.
Autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção à ASSOCIAÇÃO
ENCRUZILHADENSE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA – SINERGIA PATINAÇÃO
ARTÍSTICA, com sede nesta Cidade e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Encruzilhada do Sul:
Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal nº 3.017/2010, autorizado a repassar subvenção à
ASSOCIAÇÃO ENCRUZILHADENSE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA – SINERGIA PATINAÇÃO ARTÍSTICA no valor de
R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais).
§ 1º. O valor da subvenção referido no “caput” será pago mensalmente, de acordo com o Plano de Trabalho,
dividido em 05 (cinco) parcelas no valor estimulado em cada parcela, conforme o Termo de Convênio.
§ 2º. Os recursos desta subvenção são para subsidiar o projeto “SINERGIA PATINAÇÃO ENCRUZILHADA
DO SUL”, cujo objetivo é trazer um esporte completo e com muitas variações e possibilidades para crianças,
adolescentes e jovens através deste Projeto; organizar e/ou participar de diversos eventos e comemorações do
Município durante o ano, através do Grupo de Show; trazer títulos e levar o nome da Cidade por onde a Sinergia passe,
através do Atleta de Competição, tendo em vista ser o único grupo de patinação artística, representando nosso município
fora do município e do estado e o grande potencial que tem para ser um instrumento de transformação social.
§ 3º. A prestação de contas deverá ser apresentada nos termos da Lei Municipal nº 3.017/2010.
Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei serão empenhadas por conta da seguinte dotação
orçamentária 2002/335043.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as suplementações e alterações orçamentárias
necessárias para o cumprimento da presente Lei.
Art. 4º. O Plano de Trabalho e a minuta do Termo de Convênio passam a fazer parte integrante da presente
Lei.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Gabinete da Prefeita Municipal, Encruzilhada do Sul, 01 de outubro de 2015.

Laíse de Souza Krusser,
Prefeita Municipal.

Registre-se e Publique-se.
Pedro Florisbal Machado,
Secretário Municipal da Administração.

MINUTA DO TERMO DE CONVENIO
Termo de convênio celebrado entre o município de Encruzilhada do Sul e o(a)
..............................., para os fins que especifica.

Entre o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, entidade de Direito Público, inscrito no CGC MF sob o nº.
89.363.642/0001 – 69, estabelecido com seu Centro Administrativo nesta cidade, na Avenida Rio Branco, nº. 261,
representado neste ato pela sua Prefeita, LAÍSE DE SOUZA KRUSSER e, de outro lado, o(a)
...........................................................,
CNPJ
........................................,
sito(a)
nesta
cidade,
na
.....................................................................,
representada
por
este
ato
por
seu(a)
Presidente
..............................................................., firmam o presente Termo de CONVENIO, nos termos do art. 5º da Lei
Municipal, n.° 3.017, de 22-12-2010, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Convênio o repasse de R$ ......... (......................................................
reais) à Conveniada como forma de subsidiar as despesas de .......................................................
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO
1. Repassar a importância, mensalmente, de acordo com o Plano de Aplicação - organograma em anexo;
2. Fiscalizar a utilização dos recursos;
3. Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste convênio de acordo com o plano de aplicação em anexo;
4. Examinar e deliberar sobre a aprovação das prestações de contas apresentadas.
CLAUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) ........................
1. Utilizar o recurso recebido por intermédio do convênio, exclusivamente, na execução das obrigações
assumidas;
2. Prestar contas dos valores recebidos, bem como apresentar relatório circunstanciado das atividades
realizadas.
CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do presente Convênio serão empenhadas por conta de dotações orçamentárias
próprias.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Convênio em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas abaixo.
Encruzilhada do Sul, ....... de ........................... de 2015.

LAÍSE DE SOUZA KRUSSER,
Prefeita Municipal.

Testemunhas:

...............................................
Presidente do(a) ................

Visto pelo Jurídico.
Em...../...../..........

1. ..............................................................
.................................................
2. ..............................................................

PLANO DE TRABALHO
1 – DADOS CADASTRAIS
Entidade Proponente/Executora

C.N.P.J.

ASSOCIAÇÃO ENCRUZILHADENSE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

10.791.137/0001-65

Nome fantasia: SINERGIA PATINAÇÃO ARTÍSTICA
Endereço
Rua Francisco de Paula Pereira, n.º 46 – Vila Elisa
Cidade

U.F.

C.E.P.

DDD/Telefone ou e-mail

Encruzilhada do Sul

RS

96.610-000

patinacaoartisticasinergia@hotmail.com

Nome do Responsável

C.P.F.

Rosinara Martins Azeredo

624.170.370-68

C.I./Órgão Expedidor

Cargo

Outro telefone ou email:

2056636984 – SSP/RS

Presidente

51-99565772

Endereço

C.E.P.

Rua Argemiro Dorneles, 65, Encruzilhada do Sul /RS

96.610-000

Home Page:

e-mail:

sinergiapatinacao.blogspot.com

rosinarazeredo@hotmail.com

2 – HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA
A Patinação Artística auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, trabalha flexibilidade, equilíbrio,
agilidade, força e resistência, além de melhorar o tônus muscular e a expressão corporal. Dentre os benefícios mentais e
psicológicos estão: disciplina, concentração e autoestima. Também estimula o bem estar psicológico, ajuda a eliminar o
stress, reduz a ansiedade e o sentimento de depressão, além de incentivar o trabalho em equipe.
Na infância contribui para o desenvolvimento motor da criança, enquanto na adolescência melhora o
condicionamento físico, mantendo o corpo saudável. Em ambas as fases da vida, é de suma importância a prática de
esportes ou de alguma atividade física prazerosa, para que este indivíduo cresça com hábitos saudáveis e se torne um
adulto com uma boa saúde física e mental.
Os inúmeros benefícios que a patinação traz aos praticantes são ainda mais visíveis e importantes quando se trata
de indivíduos em idade escolar em situação de vulnerabilidade social, que são as classes que mais necessitam de esporte
para a formação de seu caráter, através de projeto social.
Visando proporcionar estes benefícios para a nossa cidade, a técnica de Patinação Artística Michele Silveira
Brandão iniciou seu trabalho com o esporte em agosto/2006 e, com isso, vem mudando a realidade de centenas de
crianças e jovens desde então, formando atletas de nível estadual, nacional e internacional – visto que em 2015 teremos
um atleta em competição internacional – e principalmente, formando cidadãos. Levando e honrando o nome da Cidade de
Encruzilhada do Sul a todo o Estado e ao País, desde 2009 a Sinergia vem apresentando excelentes resultados em
competições e colhendo os frutos de muito trabalho. Em 2010 iniciou-se um trabalho voluntário com a APAE de
Encruzilhada, o que resultou em um Campeão Gaúcho na Classe Especiais em 2011. Nos anos seguintes vieram os
inúmeros títulos Estaduais e, posteriormente Nacionais. Uma das recompensas vem através do atleta Leonardo Machado
Azambuja, recentemente contemplado com uma bolsa para fazer um curso em Santos-SP, curso este com o objetivo de
prepará-lo para o novo desafio de uma competição internacional. Esta bolsa lhe foi ofertada pelo próprio responsável
técnico da Seleção Brasileira: Carlos Eduardo Paiva, ao se deparar com o potencial deste atleta.
Diante deste contexto, podemos afirmar que a Sinergia Patinação Artística já se tornou patrimônio dos
Encruzilhadenses, visto que sempre se faz presente nos Eventos do Município quando solicitado, tais como: Aniversário do
Município, chegada da Chama da Semana da Pátria, Desfile Cívico, além de fazer seu próprio evento anual que atrai
centenas de pessoas para assistir ao show. E, a partir da Lei n.º 3.488, de 26 de maio de 2015, a SINERGIA PATINAÇÃO
ARTÍSTICA foi declarada representante oficial do município nos eventos oficiais e não oficiais, envolvendo a patinação
artística, realizados a nível estadual, nacional e internacional.
Mesmo com os benefícios, o trabalho e as vitórias, por vezes, encontramos pela frente dificuldades e limitações. É
fato que Encruzilhada é uma cidade pequena, bem menor que as cidades das demais escolas envolvidas nas competições
e conta, portanto, com menos atletas. À medida que o esporte foi crescendo no Mundo todo e os investimentos por parte
dos grandes clubes aumentando, a Sinergia foi ficando para trás, pois o poder aquisitivo dos pais dos nossos atletas não
permite acompanhar este crescimento. Um exemplo disto foi uma das competições estaduais de 2012 em que uma de
nossas atletas competiu com atletas que tinham passado temporada na Argentina e outras na Itália aperfeiçoando sua
técnica.
Para a Sinergia isso é visto com bons olhos, pois mostra que mesmo com poder aquisitivo e quantidade de alunos
menores, estávamos alcançando bons resultados entre os grandes. Porém, esta situação foi desmotivando os atletas, por

não verem perspectiva de melhores resultados, apesar de toda sua dedicação e visível evolução. Com o passar do tempo,
isso foi resultando em desistências, atletas indo treinar em Escolas de cidades maiores, desmotivação por parte dos que
ficaram, bem como menos pessoas atuando ativamente na Associação Encruzilhadense de Patinação Artística. E com
menos pessoas da Associação para apoiar e ajudar, os que permaneceram ficaram sobrecarregados, a inadimplência se
tornou muito maior que o aceitável por parte dos pais de atletas, enfim, uma série de problemas encadeados.
Como o surgimento dos imprevistos já citados, uma mudança de foco foi acontecendo aos poucos: passou-se a dar
mais ênfase ao Show de Fim de Ano, participar mais de competições abertas e houve a desfiliação das entidades oficiais.
Porém os atletas que competiam oficialmente há alguns anos sentiram falta das competições, já que tinham carreiras e
objetivos para os seus treinos. A solução então foi fazer uma parceria com uma Escola de Patinação de Santa Cruz do Sul
e os atletas que optam por competir oficialmente treinam em Encruzilhada e lá também, mas competem com o nome da
Escola de lá. Dessa forma, estes atletas não se desvinculam da Sinergia, pois são muito importantes para os atletas que
estão chegando agora.
Depois de quase nove anos de sucesso e muita dedicação, a Sinergia conta hoje com uma equipe técnica formada
a partir de muito empenho da técnica que até então trabalhava exaustivamente e sozinha. Esta equipe conta com: uma
técnica, com treze anos de experiência, formada em Educação Física e com registro no Conselho Regional de Educação
Física; uma estagiária cursando Educação Física e com vivência de nove anos na Patinação; um Monitor, atleta de nível
internacional e de suma importância, visto que é ele quem demonstra aos alunos os elementos mais difíceis, pois, estando
em constante treinamento e competição, consegue executar com perfeição elementos que a técnica, na prática não
consegue mais.
A Sinergia Patinação entende que este é o momento ideal para um recomeço com uma cara nova, novos objetivos,
novas motivações, visto que, ao mesmo tempo em que enfrenta sua pior fase financeira, também está em sua melhor fase
técnica, pois tem uma equipe considerada ideal para qualquer Escola e um atleta de alto nível levando seu nome entre os
melhores atletas do Brasil. Corremos o risco de perder nosso melhor atleta e, com isso desmotivar os demais e darmos
mais um passo para trás, com chances de não nos recuperarmos, pois quando um atleta é destaque, todas as escolas e
clubes querem tê-lo entre os seus e ele acabará aceitando se desvincular da Sinergia para desfrutar de benefícios em
outras Escolas, visto que os gastos nesta fase de treinamentos são muito grandes, equipamentos de ponta, treinos com
técnicos internacionais, muitas viagens, etc. Mantendo este atleta vinculado a Sinergia e atuando junto ao Projeto Etnias e
ao Grupo de Show, além de beneficiá-lo financeiramente, trará uma motivação e uma qualidade ao trabalho que fará toda a
diferença.
O Projeto Sinergia Patinação visa proporcionar um esporte diferenciado que também é uma arte, envolvendo
meninos e meninas, e, ainda, participar ativamente da Semana das Etnias, promovida pela EMEF Anjo da Guarda; manter
e evoluir significativamente um Grupo de Show que enche os olhos dos Encruzilhadenses a cada Espetáculo, assim como
participar de atividades do Município, se convidado; e também auxiliar o Atleta de nível internacional, em suas despesas,
visando no futuro, renovar e fazer renascer a equipe de competição que leva há anos o nome de Encruzilhada do Sul na
sua Bandeira por diversas Regiões do Brasil e, agora, da América do Sul.
Pelo exposto, justifica-se plenamente o presente projeto.
3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto:
SINERGIA PATINAÇÃO ENCRUZILHADA DO SUL
Período de Execução:
Data de Início: Agosto/2015

Data de Término: Dezembro/2015
Objetivo Geral:

Ser de grande utilidade ao Município em diversas frentes: trazendo um esporte completo e com muitas variações e
possibilidades para crianças, adolescentes e jovens; organizando e/ou participando de diversos eventos e comemorações
do Município durante o ano; trazendo títulos e levando o nome da Cidade por onde a Sinergia passe.
Objetivos Específicos:
1. Proporcionar uma atividade esportiva e artística para crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, tirando-os do
ócio e das ruas e melhorando o seu desempenho escolar, desenvolvendo integração, socialização e surgimento de novas
amizades entre os atletas;
2. Promover eventos para que os atletas possam socializar-se e explorar as oportunidades proporcionadas pela
patinação, eventos estes de grande utilidade ao Município, visto que podem contemplar datas comemorativas, ou mesmo
atrair escolas e turistas de outros Municípios movimentando rede hoteleira, comércio e prestação de serviços na cidade;
3. Levar à criança, ao adolescente e ao jovem Encruzilhadense a possibilidade de trazer para sua vida um esporte que
era considerado elitizado e que está mudando a realidade em diversas regiões do planeta, fazendo com que novos talentos
sejam descobertos e levados para o mundo, de forma organizada, com qualidade técnica e beleza, o que torna a patinação

artística um diferencial no mundo esportivo;
4. Qualificar ainda mais o grupo de show já existente, através de cursos e/ou oficinas de dança e expressão corporal,
assim como treinos específicos de sincronia de movimentos. Tudo isso tornando o show ainda mais surpreendente e belo a
cada edição;
5. Auxiliar o Atleta de nível internacional em suas despesas com taxas de filiações, inscrições, viagens e outros, para que
possa investir mais em seus próprios equipamentos, melhorando, assim seus resultados, visando no futuro, renovar e fazer
renascer a equipe de competição.
6. Participar do Festival das Etnias, promovida pela EMEF Anjo da Guarda e outros eventos do município em que seja
convidado.
Universo do Projeto
Número de pessoas a serem atingidas diretamente
Número de pessoas a serem atingidas indiretamente
Âmbito do público:
Caracterização do público quanto ao gênero
Caracterização do público quanto à idade

41 pessoas
Estimativo 1.500 pessoas
Urbano/Rural
Feminino e Masculino
Crianças, adolescentes e jovens (06 a 21 anos)

4 – METODOLOGIA
O Projeto funcionará, inicialmente, com três frentes principais, a seguir descritos:
Projeto Etnias, Grupo de Show e Atleta de Competição.

Frente

Projeto Etnias

4.1 QUADRO DE METAS
Atividades planejadas e resultados previstos:

Consiste em uma aula semanal para alunos da EMEF Anjo da Guarda, sem custo
para os mesmos, que farão aula de Patinação Artística. Os patins serão disponibilizados
pela Sinergia como empréstimo, sendo que, ao final das aulas e eventos, os patins
permanecem guardados no local das aulas. A participação dos alunos/atletas, em
apresentações e eventos, será correspondente ao seu nível de aptidão. Tudo isso
mediante regras muito bem estabelecidas e esclarecidas à alunos/atletas e pais, tais
como bom desempenho escolar, 100% de frequência nos treinos, disciplina, etc.

Quantidade

Máximo
10
Atletas.

Grupo de
Show

Consiste em treinamento voltado à montagem de coreografias em diferentes
formações (individuais, duos, casais, trios, quartetos, mini grupo e grupo) com o objetivo
de fazer Shows e Apresentações diversas durante o ano e, principalmente, estrear as
novas coreografias em Show Temático Anual. Este Grande Show será realizado em data
estrategicamente escolhida pela Sinergia em parceria com o Município, com o objetivo de
surpreender a cada ano e as coreografias deste show serão apresentadas,
posteriormente, em diversas apresentações solicitadas, até o novo Show. Estes atletas
receberão o preparo técnico e artístico necessários para sua constante evolução e,
assim, promoverem um espetáculo de melhor qualidade a cada ano. Os treinamentos
ocorrerão em uma ou duas aulas semanais, de treinos técnicos, custeadas pelos
pais/responsáveis. Como forma de incentivo, haverá uma aula semanal gratuita de
expressão corporal e dança, custeado pelo Projeto Sinergia. A participação no Grupo de
Show estará condicionada ao comportamento adequado e 100% de frequência nos
treinos e apresentações, previamente acordada com atletas e seus respectivos
responsáveis.

Em torno de
30
atletas

Atleta de
Competição

Atleta que segue carreira em competições e que alcançou o nível técnico necessário
para competir, em eventos oficiais e/ou abertas, a nível Regional, Estadual, Nacional
e/ou Internacional. Atletas de competição são os que mais investem, tanto em dedicação
e tempo, quanto em valores, portanto, além dos treinos gratuitos, haverá ajuda de custo
para pagamento de taxas de filiações, inscrições e despesas de viagens, relacionados às
competições e eventos do ano de 2015. Os treinos ocorrerão de uma a duas aulas
semanais e uma aula de expressão corporal. A participação estará condicionada a 100%
de frequência nos treinos, ficando o atleta comprometido com eventos a que a Sinergia
se propôs a organizar ou participar, inclusive integração com o Projeto Etnias e Grupo de
Show, através da participação nas aulas e realização de oficinas, organizadas pela
Técnica.

01
atleta

5. RECURSOS NECESSÁRIOS

ENCARGOS

5.1.1 Coordenação: função de planejamento, organização e coordenação
das atividades, sendo este, quem vai manter contato constante com a
Prefeitura Municipal, visando atender às solicitações com maior eficiência.

5.1
RECURSOS
HUMANOS:

5.2
RECURSOS
FÍSICOS:

-5.1.2.1 Técnico: Ministrar as aulas dos atletas de
competição e supervisionar constantemente as aulas do
Grupo de Show e Projeto Etnias.
5.1.2
Equipe
Técnica:

-5.1.2.2 Professor Estagiário: Função de auxiliar nas aulas
dos atletas de competição e ministrar aulas do Grupo de
Show e alunos/atletas do Projeto Etnias, sob a supervisão
do Técnico.
-5.1.2.3 Monitor: Função de auxiliar nas aulas passando sua
experiência aos demais, através de demonstração solicitada
pelos professores e oficinas organizadas pela coordenação.

SINERGIA
PATINAÇÃO
ARTÍSTICA

- Pavilhão ou ginásio de esportes com piso adequado.
- Sala, dentro do ginásio, para guardar materiais de aula e equipamentos.

PREFEITURA
MUNICIPAL

5.3.1
AULAS

5.3
RECURSOS
MATERIAIS:

SINERGIA

-5.3.1.3 Equipamentos auxiliares (ex: tablet ou notebook,
pen drive, etc...).
-5.3.1.4 Materiais de expediente (ex: fichas de inscrição,
carnês, etc.).
-5.3.1.5 Materiais de divulgação das aulas: informativos,
folderes, cartazes, etc.

SINERGIA

SINERGIA

SINERGIA
SINERGIA

-5.3.2.1 Som, Cortina, lâmpadas de chão e decoração para
Show.
-5.3.2.2 Material de divulgação dos eventos: folderes,
cartazes informativos, flayeres, etc.

SINERGIA

-5.4.1 Aquisição e/ou manutenção dos materiais especificados nos itens
5.3.1 e 5.3.2
-5.4.2 Ajuda de custo à equipe técnica – 5.1.2 (técnico, professor estagiário,
monitor).
-5.4.3 Ajuda de custo para pagamento de taxas de filiações, inscrições e
despesas de viagens do atleta de Competição, relacionados às competições
e eventos do ano de 2015.
-5.4.4 Ajuda de custo para pagamento de despesas com documentações
diversas da Associação: CNPJ, escritórios de contabilidade, cartórios,
tabelionatos, despesas bancárias, etc.).

SINERGIA

5.3.2
EVENTOS

5.4
RECURSOS
FINANCEIROS

-5.3.1.1 Patins para empréstimo para o Projeto Etnias e para
quem não tem condições de adquirir.
-5.3.1.2 Caixa amplificadora de som.

SINERGIA

SUBVENÇÃO
SUBVENÇÃO

SUBVENÇÃO

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 5.4
(R$ 1,00 – Discriminação das despesas previstas)
Especificação
- 5.4.1 Aquisição e/ou
manutenção dos materiais
especificados nos itens 5.3.1 e
5.3.2
ESTIMATIVO

-5.3.1.1 Patins para empréstimo para o
Projeto Etnias e para quem não tem
condições de adquirir.
-5.3.1.2 Caixa amplificadora de som.

20

-5.3.1.3 Equipamentos auxiliares (ex:
tablet ou notebook, pen drive, cabos,
etc...).
-5.3.1.4 Materiais de expediente (ex:
fichas de inscrição, carnês, etc.).

De acordo
c/ a
demanda
De acordo
c/ a
demanda
100

-5.3.1.5 Materiais de divulgação das
aulas: informativos, folderes, cartazes,
etc.
-5.3.2.1 Som, Cortina, lâmpadas de
chão e decoração para Show.
-5.3.2.2 Material de divulgação dos
eventos: folderes, cartazes informativos,
flayeres, etc.

- 5.4.2 Ajuda de custo à equipe
técnica – 5.1.2

Quanti
dade

Preço
Unitário

Total

100,00
Valor
médio
100,00

2.000,00

2.200,00

2.200,00

200,00

200,00

3,00
valor médio

300,00

3.000,00

3.000,00

3,00
valor médio

300,00

SUB TOTAL – SINERGIA

8.100,00

01

De acordo
c/ a
demanda
100

100,00

-5.1.2.1 Técnico – 01

05 meses

600,00

3.000,00

-5.1.2.2 Professor Estagiário – 01

05 meses

400,00

2.000,00

-5.1.2.3 Monitor – 01

05 meses

200,00

1.000,00

-5.4.3 Ajuda de custo para pagamento de taxas de filiações, inscrições e
despesas de viagens do atleta de Competição, relacionados às competições
e eventos do ano de 2015 (janeiro a dezembro); ESTIMATIVO
-5.4.4 Ajuda de custo p/ pagamento de despesas de documentações
diversas da Associação: CNPJ, escritórios de contabilidade, cartórios,
tabelionatos, despesas bancárias, etc.). ESTIMATIVO

01
atleta

3.000,00

ESTIMATIVO

3.000,00

800,00

SUB TOTAL SUBVENÇÃO

9.800,00

TOTAL GERAL

17.900,00

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SUBVENÇÃO
ITENS 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.4:
(podendo haver pequenas variações nos meses, de acordo com os gastos efetivados)
Especificações

1º mês
Agosto
600,00

2º mês
Setembro
600,00

3º mês
Outubro
600,00

4º mês
Novembro
600,00

5º mês
Dezembro
600,00

01 Professor Estagiário

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

01 Monitor

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

700,00

700,00

700,00

700,00

200,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

2.060,00

2.060,00

2.060,00

2.060,00

1.560,00

01 Técnico
-5.4.2 Ajuda de custo à equipe
técnica

-5.4.3 Ajuda de custo para pagamento de taxas de filiações,
inscrições e despesas de viagens do atleta de Competição,
relacionados às competições e eventos do ano de 2015
(janeiro a dezembro); ESTIMATIVO
-5.4.4 Ajuda de custo p/ pagamento de despesas de
documentações diversas da Associação: CNPJ, escritórios
de contabilidade, cartórios, tabelionatos, despesas
bancárias, etc.). ESTIMATIVO
SUB TOTAL
TOTAL GERAL

9.800,00

8 – ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE
O processo de avaliação do projeto será constante, com acompanhamento dos atletas, nas três frentes: Projeto Social
(bom desempenho escolar, 100% de frequência nos treinos, disciplina, etc.), Grupo de Show (comportamento adequado e
100% de frequência nos treinos e apresentações, previamente acordada com atletas e seus respectivos responsáveis) e
Atleta de Competição (100% de frequência nos treinos, quando não estiver em competição, estando o atleta comprometido
com eventos a que a Sinergia se propôs a organizar ou participar, inclusive integração com o Projeto Social).
Ao final do Projeto, será feito um questionário com os atletas e pais/responsáveis, para avaliar a evolução dos atletas,
tanto com relação à aprendizagem da patinação, desempenho escolar, assim como as relações interpessoais.
De acordo com os resultados, pretende-se ampliá-lo, no ano de 2016, para outras escolas, incluindo a APAE,
aumentando o número de atletas nas três frentes, assim como alterações nos incentivos, de acordo com as necessidades.

Encruzilhada do Sul, 30 de abril de 2015.

____________________________________________________________________
Rosinara Martins Azeredo
Presidente da Associação Encruzilhadense de Patinação Artística

