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Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



Com o Projeto ESPORTE E LAZER DA CIDADE pretendemos proporcionar em nossa cidade a prática

de atividades artísticas, físicas, esportivas e recreativas com o foco no lazer para todas as faixas

etárias da população da cidade de Vitória, 320.156 habitantes segundo o IBGE, buscando diretamente

a diminuição da desigualdade social, bem como ampliar os horizontes de possibilidades de crianças e

jovens em risco social e pessoal; pretende-se com as ações diárias do projeto a melhoria da qualidade

de vida para adultos e idosos, plasmando o direito constitucional do cidadão, além de proporcionar

atividades de lazer para pessoas com deficiência reforçando os laços de solidariedade entre os

participantes e construindo uma sociedade mais igualitária e fraterna. Entendemos que somente com a

interconectividade dos atores sociais é que tal projeto poderá ter êxito como política pública de

atendimento às comunidades, para tanto o estímulo das lideranças comunitárias é extremamente

necessário, lideranças essas que já se fazem atuantes no diálogo com a Administração da Prefeitura

na construção de seu Orçamento Participativo.

Tanto nos núcleos e seus eventos quanto nos macro eventos do projeto pretendemos ampliar as

possibilidades do lazer para estas comunidades oferecendo-lhes desde o lazer educacional através

das práticas esportivas e da luta (voleibol, futebol, basquete, Capoeira etc.), bem como o lazer cultural

em oficinas e apresentações do universo circense (malabarismo, equilibrismo palhaços etc.), bem

como o resgate de nossa cultura através das brincadeiras populares, cantigas de roda e jogos infantis;

em momentos pontuais estaremos visitando locais onde o lazer Contemplativo, Científico e de

Preservação ambiental estarão presentes conscientizando tanto crianças e jovens, como adulto e

terceira idade do seu papel de cidadão e sua responsabilidade com as próximas gerações.

Cabe salientar que o município já esta executando pela segunda vez o projeto ESPORTE E LAZER

DA CIDADE, onde ações com essas temáticas foram plenamente desenvolvidas sendo

completamente exitosas em sua realização, atendendo a cidade em quase sua totalidade, além do

atendimento nos Núcleos do projeto. Considerando todas as dificuldades da implantação de tal

proposta, os resultados para com o cidadão no que tange a melhoria de sua qualidade de vida e da

percepção de que participa de um grupo, além de seu papel no mundo como um agente transformador

da realidade, e que através de seu espírito crítico plenamente alcançou sua cidadania; para com as

lideranças comunitárias e suas instituições (Movimento/centro comunitários) estreitamos seus laços

com os moradores tornando-os líderes de fato naquilo que já eram de direito, para com a Cidade em

geral o Projeto foi uma ferramenta competente para ajudar na diminuição da desigualdade social, e no

resgate da ressignificação de muitos espaços dentro dos bairros que, ou estavam ociosos, ou de

posse da criminalidade, o projeto chegou até mesmo agir como uma fonte de renda para alguns

participantes que atuaram como oficineiros em sua execução.

A Cidade de Vitória concentra 54,76% do PIB da Região Metropolitana e 27,2% do PIB do Espírito

Santo, é responsável por 29,6% do potencial de consumo (IPC), 28,6% da mão-de-obra empregada do

Espírito Santo e mais de 50% do total de postos de trabalho formais da Região Metropolitana. É ainda

a 23ª cidade mais dinâmica do Brasil, de acordo com o Atlas do Mercado Brasileiro de 2006 da Gazeta

Mercantil. Com peso importante nesse processo, o setor de serviço representa 68,8% dos empregos

gerados na cidade e 59,9% das empresas constituídas no Município, do total de 39.700

empreendimentos.

A administração pública municipal apresenta números positivos, sendo a grande impulsionadora do

desenvolvimento sócio-econômico. Em 2006, a Confederação Nacional dos Municípios, aponta Vitória

como a 1ª cidade do Estado e a 18ª no ranking nacional do Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e

de Gestão dos Municípios (IRFS). Desde 2002 o município alcança índices de gestão crescentes,



atingindo o seu melhor desempenho na última pesquisa, chegando a 0,556.

O município conta com fundos e leis de incentivo nas áreas de Ciência e Tecnologia com a FACITEC

(Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia), na área tributária com o estabelecimento de alíquotas

diferenciadas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incentivo para instalação de

empresas no ramo de informática e benefício fiscal para revitalizar o centro de Vitória, entre outros.

A qualidade dos serviços públicos também teve o seu reconhecimento nacional, Vitória é a capital de

melhor índice de satisfação dos serviços públicos no país, de acordo com pesquisa realizada pela

Fundação Getúlio Vargas em 2002, e a quinta cidade brasileira em inclusão digital em estudo

denominado "Mapa da Exclusão Digital" realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicado em

abril de 2003. Na abertura de empresas, Vitória lidera o ranking da pesquisa do Banco Mundial como a

cidade brasileira com maior facilidade de abrir um negócio. Segundo a pesquisa da EBAPE (Escola

Brasileira de Administração Pública e de Empresas) de 2007, Vitória está entre os 10 melhores

municípios para se fazer carreira.

 

Na área social há o destaque para a educação, habitação, saúde e assistência social. O Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2005 coloca o desempenho escolar da capital

capixaba acima da média nacional, atingindo a média de 4,1 contra 3,8 do país, para os anos iniciais.

No ranking geral, 05 unidades do ensino fundamental ficaram acima da média definida pelo índice. Na

habitação, o programa Habitar Vitória está entre os 10 melhores projetos habitacionais do Brasil de

acordo com SELO DE MÉRITO  2007 organizado pela Associação Brasileira de Cohab(s) (ABC).

Segundo estudo da FGV sobre Carência Habitacional, Vitória recebeu a melhor avaliação alcançando

o índice de 0,99. Mais de 80% das famílias pobres, segundo critério do Bolsa Família, recebem este

benefício que, paralela à outras ações da administração pública municipal, reduz o percentual de

famílias carentes. Uma importante ação que favorece esse resultado foi reconhecida através do Índice

de Gestão Descentralizada (IGD) medido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, em 2008, o

Município atingiu o índice de 0,69. Outra prática social premiada foi o Banco Bem, funcionando como

um sistema integrado de crédito, que está entre os 10 projetos premiados pela CAIXA MELHORES

PRÁTICAS 2007 em todo país.

A administração desde 2005 realiza parcerias com o Governo Federal no desenvolvimento de projetos

Esportivos Educacionais e Sociais, como podemos citar o Segundo Tempo, Projeto Navegar e o

próprio Esporte e Lazer da Cidade, além de ter inúmeros projetos de outros Ministérios, o que

demonstra a sua enorme capacidade técnica operacional para plasmar a política tanto do Governo

Federal quanto a Municipal.

A coordenação de Promoção de Recreação e Lazer foi criada no ano de 2006 com o intuito de atender

a crescente demanda de solicitações das comunidades por este serviço, em Junho do mesmo ano o

Prefeito João Carlos Coser, assinou convênio com o Ministério do Esporte para a execução do projeto

Esporte e Lazer da Cidade, em que a temática Lazer é o foco principal, A Secretaria de Esporte e

Lazer tem como uma de suas ações prioritárias a difusão da ginástica e do lazer, assim sendo tal

coordenação se organizou para o atendimento destas comunidades neste ano de 2007, indo além do

meramente cumprir o plano de trabalho acordado com o Governo Federal realizando 95 (Noventa e

Cinco) eventos de lazer durante o corrente ano, assim sendo solicitamos a renovação do mesmo para

que possamos dar segmento aos nossos trabalhos, o que foi conseguido através do convênio

Justificativa (tendo como referência 20 linhas):



027/2008 que se encontra em fase final de execução.

Com o projeto ESPORTE E LAZER DA CIDADE poderemos plasmar a prática regular de atividades de

lazer, melhorando o índice de qualidade de vida e, por conseguinte, da própria vida cotidiana dos

habitantes de nossa cidade.

O projeto ESPORTE E LAZER DA CIDADE, ocorrerá nos 104km2, do município de Vitória que conta

hoje com aproximadamente 320.156 habitantes segundo o IBGE. O município possui sua maior área

numa ilha com características diferenciadas em cada região. Boa parte do litoral é composta por

manguezal, mas também há áreas de morros e praias. A cidade presépio tem grande afluência de

turistas que vem para aproveitar suas belezas naturais que além das praias localizam-se nos parques

e praças da cidade.

A população organiza-se para participar dos destinos da cidade nas Regionais e Movimentos

Comunitários que tem representatividade através do Conselho Popular de Vitória. Esses órgãos

tornam possível à acessibilidade da mobilização popular nos bairros e regiões da cidade. Com o

projeto ESPORTE E LAZER DA CIDADE a população terá acesso a atividades de lazer que valorizam

a participação do cidadão e fazem parte dos seus direitos. Além disso, a prática regular de atividades

de lazer está diretamente ligada à melhoria do índice de qualidade de vida e, por conseguinte, da

própria vida cotidiana dos habitantes.

Com a valorização do cidadão haverá atendimento das expectativas de ações educativas que o lazer

proporciona, além de outras ações preventivas de saúde que podem ocorrer com a ampliação de

oportunidades de ocupação saudável, diminuindo o tempo ocioso que por vezes alimenta o crime, a

prostituição, a marginalidade e o consumo de drogas, entre crianças, adolescentes e jovens.

Este projeto ainda pretende promover a participação cidadã entre os habitantes da capital, estimulando

a convivência harmônica de diferentes grupos, com idades variadas, portadores ou não de

necessidades especiais e em risco social, buscando a inclusão social, a valorização da pessoa e a

solidariedade. Cabendo em especial ressaltar que através do resgate das brincadeiras populares

estaremos preservando nossa cultura para as gerações que estão por vir.

Tal projeto pretende diminuir o fosso da desigualdade econômica ao qual nossa bela cidade vivência,

ampliando a noção de cidadania entre as comunidades mais carentes do município, aprofundando a

visão critica de nosso povo tornando-os autônomos em sua conduta, livres em nossa democracia.

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 314042 ES 3205309 Vitória

Parcerias
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:

1 Instituto de
Pesquisa e
Produção Cultural

Paoletti Avelar
Vargas

Em convênio
contratará com
oficineiros

27 33222314

Nº de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total
3 R$ 296.341,92 R$ 350.555,00 R$ 646.896,92

4 - Metas
Nº Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

700 Nº Jovens (15 a 24 anos): 200

Nº Adultos (25 a 59 anos): 150 Nº Idosos (a partir de 60
anos):

150

NºTotal de Inscritos: 1200



Nº Portadores de
Necessidades Epeciais:

50 Nº Municípios: 1

Nº Núcleos: 3 Nº Bairros Atendidos: 16
Nº Eventos: 81 Nº Pessoas Beneficiadas: 12000
Nº Encontros de Formação: 3 Nº Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
40

Nº Pessoas Contratadas e
Contrapartida

27 Nº Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos
Atividade Dia da Semana Período
Núcleo Mangue Seco - Brincadeiras Populares (pique
bandeira , queimada, cabra cega, estafetas, amarelinha )

Sexta-feira, Quinta-feira,
Terça-feira, Quarta-feira

Tarde

Núcleo Mangue Seco - Oficina de dança de salão Sexta-feira, Quarta-feira Tarde
Núcleo Mangue Seco - Oficinas de Futebol de Areia Sexta-feira, Quinta-feira,

Terça-feira, Quarta-feira
Manhã, Tarde

Núcleo Mangue Seco - Oficinas de Ginástica localizada Sexta-feira, Terça-feira,
Quarta-feira

Noite, Tarde

Núcleo Mangue Seco Oficinas de Manifestações
Circenses(equilibrismo, malabarismos, maquiagem,
ginástica)

Quinta-feira, Quarta-feira Tarde

Núcleo Mangue Seco - Oficinas de Voleibol de areia Terça-feira, Sexta-feira,
Quarta-feira

Noite, Tarde

Núcleo Parque Moscoso - Ofícinas de Futebol Sexta-feira, Terça-feira Tarde, Noite
Núcleo Parque Moscoso - Oficina de Capoeira Sexta-feira, Quarta-feira Noite
Núcleo Parque Moscoso - Oficina de dança de Salão Terça-feira, Quinta-feira Noite
Núcleo Parque Moscoso - Oficina de Jogos de
salão(dominó, dama, xadrez, carteado).

Terça-feira, Quarta-feira,
Quinta-feira, Sexta-feira

Tarde, Noite

Núcleo Parque Moscoso - Oficinas de Brincadeiras
Populares (Pique bandeira, Queimada, cabra cega,
estafetas, amarelinha)

Quarta-feira, Terça-feira,
Quinta-feira, Sexta-feira

Tarde

Núcleo Parque Moscoso - Oficinas de Trabalhos Manuais
(Pintura, grafitagem, colagem etc..).

Sexta-feira, Terça-feira,
Quarta-feira

Noite, Tarde

Núcleo Praça da Polícia Interativa - Oficinas de Capoeira Quinta-feira, Terça-feira Noite, Tarde
Núcleo Praça da Polícia Interativa - Oficinas de Voleibol de
Quadra

Terça-feira, Quarta-feira,
Quinta-feira, Sexta-feira

Noite

Núcleo Praça da policia Interativa Ofícinas de Artesanato Quarta-feira, Sexta-feira Noite
Núcleo Praça da policia Interativa Ofícinas de Ginástica
Localizada para terceira idade

Terça-feira, Quinta-feira Noite, Tarde

Núcleo Praça da Policia Interativa  Oficinas de Basquete de
Rua

Terça-feira, Quinta-feira Tarde

Núcleo Praça da Policia Interativa - Oficinas de Brincadeiras
Populares (Pique Bandeira, queimada, Cabra Cega,
Estafetas, Amarelinha etc..).

Sexta-feira, Quinta-feira,
Terça-feira, Quarta-feira

Tarde, Noite

Núcleo Praça da Policia Interativa - Oficinas de Futsal para
pessoas com deficiência visual.

Quinta-feira, Terça-feira Noite

Descrição do Evento
1- Encontro de Kung Fu; 1- Dia do Circo; 1-Ioga e Conscientização Corporal Vitória da Paz; 1- Encontro de Dança de
Salão; 5- Aniversário dos Parques; 1- Caminhada Orientada Vitória da Paz; 1-Torneio de Futebol de Areia; 60- Ruas de
Lazer; 2- Colônia de Férias; 1- Encontro Municipal de Capoeira; 5- Campeonato Municipal de Basquete de Rua; 1- Corrida
de Rua da Mulher; 1-Corrida de Rua Zumbi dos Palmares.
5.3 - Formação Continuada



Para nossa formação seguiremos a sugestão do Ministério na íntegra.
II Módulo de Aprofundamento Formação em serviço
Com carga horária de até 32 horas, sendo realizadas em encontros de 4 (quatro) horas quinzenalmente, sendo que este
módulo será executado com recursos próprios do Município.
 Objetivos:
- aprofundar os conceitos e conteúdos do lazer;
- planejar, de forma participativa, as atividades sistemáticas e assistemáticas nos núcleos;
- qualificar os registros: elaboração de texto, relato de experiência, relatórios, questionários, pesquisas de campo,
instrumentos de avaliação etc.;
- abordar temas de interesse do coletivo envolvido, com vista a qualificação das atividades;
- desenvolver metodologias de avaliação processual das atividades, desempenho dos agentes e execução do convênio;
- sistematizar as experiências de formação em serviço desenvolvidas nos núcleos, com vistas à publicação e divulgação
em nível nacional.
METODOLOGIA:
Estudo de caso;
Palestras e vídeo conferências;
Oficinas;
Re

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação do Projeto Ficará a Cargo de nossa Secretaria de Comunicação no que diz respeito a atingir os grandes
meios de comunicações (Rádio, TV e Jornais escritos), Estaremos em parceria com nossa Secretaria de Educação que
hoje tem 59.000 (Cinquenta e Nove Mil) estudantes, e Secretaria de Ação Social que desenvolve diversos projetos sociais
com a juventude, onde divulgaremos e faremos inscrições, além de estarmos através dos Centros Comunitários do
Município divulgando o Projeto.
Também identificaremos todos os núcleos com faixas de 4 x 1 Mts confeccionadas em Lona, além de  banners de 1 x 1
Mts do mesmo material.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Nome: Núcleo Praça da Polícia Interativa
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: ES Município: Vitória
Endereço: Av: Professor Fernando Duarte Rabelo, S/N, Bairro Maria Ortiz, Vitória ES, Telefone:

(27)3327 0275.
Logradouro: Bairro Complemento: Praça
Cep: 29070440
Nome: Parque Mangue Seco
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: ES Município: Vitória
Endereço: Rua da Esteva, S/Nº, bairro Andorinhas, S/n, Vitória ES
Logradouro: Bairro Complemento: Parque
Cep: 29045030
Nome: Parque Moscoso
Inscritos: 400 Situação: Próprio
UF: ES Município: Vitória
Endereço: Avenida Elias Miguel, 270. Vila Rubim, Centro, Vitória/ES, Telefone: (27) 3132-5133.
Logradouro: Bairro Complemento: Centro
Cep: 29020170

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE BASQUETE 60
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 60
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 60
BOLAS DE FUTSAL COM GUIZO 20
BOLAS DE VÔLEI 60
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 6
REDES -  VÔLEI 6
CAMISETAS 1440
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

12

BOLAS DE FUTSAL 60
PARES DE REDES-BASQUETE 6

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 059295/2010



10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Tabela movel para Basquete de Rua(2) Permanente R$ 8.068,95
Barracas de Ferro com toldo em lona
(5)

Permanente R$ 4.366,65

Mini Sistem (3) Permanente R$ 1.767,00
Coordenador de Núcleo (3
complemento)

Contrapartida R$ 0,00

Contratação de Empresa para
prestação de serviço em eventos (01)

Contrapartida R$ 0,00

Coordenador Geral (1) Contrapartida R$ 0,00
Professor de Educação Física (05) Contrapartida R$ 0,00
Confecção de Faixas em Lona 4 x1 mt
(06) , Proponente

Contrapartida R$ 0,00

Confecção de Banner´s em Lona 1 x1
mt, (06), Proponente

Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 14.202,60


