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CNPJ 07 780 511 / 0001 – 12

Inscrição Municipal – 302808

Anexo 6
Relatório de Execução do Objeto
I - OBJETO DA PARCERIA

Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na
modalidade BOXE FEMININO E MASCULINO, com a finalidade de bem
representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS INICIALMENTE NO
PLANO DE TRABALHO
Despesas
CONCEDENTE PROPONENTE VALOR
TOTAL
1. Recursos Humanos/atletas

2. Materiais
Esportivos/Uniformes

R$ 11.400,00

R$ 11.400,00

R$ 10.400,00

R$ 10.400,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

3. Bens permanentes

4. Inscrição em campeonatos,
Pagamento de filiação,
Pagamento de anuidade e Serviço
de arbitragem.
5. Transporte

6. Custos indiretos

7. Reforço Alimentar

8. Divulgação

TOTAL

R$ 22.900,00

II – VIGÊNCIA
O período de vigência é estabelecido de acordo com o prazo previsto para a construção
do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas, devendo ser contato a partir da
data de assinatura da parceria. Neste sentido informamos que a presente parceria teve
sua vigência inicial estabelecida pelo período de 5 meses, contados da data de sua
assinatura, ou seja, de 15/07/2021 a 31/12/2021.
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Saldo exercício anterior

Rendimentos de aplicação financeira

Saldo para exercício
seguinte

R$0,00

R$ 58,05

R$ 9.234,35

VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE
Valor do recurso recebido no exercício: R$ 32.000,00
Valor prestado contas: R$ 22.900,00
Valor a ser devolvido através de guia de recolhimento: R$ 0,00
Realização de visita in loco: ( ) sim ( ) não

Recursos Humanos/atletas
À época da formalização do Termo de Colaboração, nosso compromisso foi selecionar e
contratar os recursos humanos necessários para a coordenação, desenvolvimento e
monitoramento das atividades, visando ao funcionamento regular do projeto. Nesse
sentido informamos que o cumprimento dessa ação deu-se da seguinte forma:
RECURSOS QUANT.
HUMANOS
(profissionais
/atletas)
Coordenador 1
Técnico
Técnico
1

PROCESSO
SELETIVO

FORMA DE
CONTRATAÇÃO

INÍCIO DA
CONT.

RECESS
O

TÉRMINO
DA CONT.

RPA/NOTA

20/07/2021

31/12/2021

RPA/NOTA

20/07/2021

31/12/2021

Uniformes
Informamos que os Uniformes contemplados pelo Termo de Colaboração foram
utilizados integralmente no desenvolvimento da ação proposta no Plano de Trabalho.
(conforme fotos em anexos).
Sendo assim, informamos que o Uniforme foi adquirido conforme tabela descritiva:
NOTA
ITENS
QUANTITATIVO VALOR DESPESA SALDO MODALIDADE
FISCAL
651

Bermuda
de 100
Microfibra com
elástico alto
Regata em PV 110
decote e cavas
com galão e logo

R$
60,00

R$
6000,00

R$
40,00

R$
4400,00
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Inscrições em campeonatos, Pagamento de filiação, Pagamento de
anuidade e Serviço de arbitragem.
Foram despesas necessárias para a execução das ações esportivas e participação em
campeonatos, contendo itens e quantitativos calculados/ajustados com base no Plano de
Trabalho.
NOTA FISCAL
OU
CONTRATO Nº
2021.08.04

ITENS

Filiação

QUANT.

VALOR TOTAL

1

R$ 1.100,00

DESPESA
EXCEDENTE

SALDO

MODALIDADE
DE AQUISIÇÃO

TOTAL
R$ 1.100,00
Dessa forma, informamos que as anuidade contemplada pelo Termo de Colaboração foram
utilizadas integralmente no desenvolvimento da ação proposta no Plano de Trabalho.
Divulgação do Projeto

Considerando que é de suma importância a divulgação do projeto junto às comunidades
beneficiadas, aos parceiros e aliados, líderes e formadores de opinião do terceiro setor,
autoridades governamentais, público interno e sociedade em geral, informamos que,
além da identificação dos núcleos, o projeto teve sua divulgação na internet incluindo a
relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto no MROSC.
http://lisoboxe.blogspot.com/
lll – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES
Para a formalização do Termo de Colaboração foram estabelecidas as Ações Estruturais
para a adequada execução do projeto, detalhando suas quantidades, períodos e valores,
no sentido de garantir a plena realização do objeto. Nesse sentido, informamos que o
cumprimento dessas Ações estruturais se deu conforme a seguir:
Atividades Esportivas e Complementares
No Plano de Trabalho foram propostas modalidades esportivas e complementares a
serem ofertadas pelos núcleos, de forma a democratizar, a cada beneficiado, o acesso
às modalidades coletivas e individuais, durante o período de atendimento.
Ante ao exposto, informamos que as atividades desenvolvidas nos núcleos ocorreram
conforme o disposto abaixo:
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1- FORMA DE EXECUÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
São metas estabelecidas no plano de trabalho
Prazo de
execução
início e
termino

Ações

Indicadores

Documentos para
verificação

Aumento
da VO2
Máx.

O boxeador(a) deve ser
capaz de manter-se
durante toda a duração
do round sem demonstrar
sinais de fadiga.

Atingir índice de
50 ml/kg/min
mulher e 55
ml/kg/min
homens

Planilha de
resultados da
Avaliação Física

Agosto/Sete
mbro

Meta atingida
Aumento
significativo

Aumento
da Força

O boxeador(a) deve ser
capaz de manter a força
nos golpes durante toda a
duração do round.

Atingir índice de
força desejado
nos golpes.

Planilha de
resultados da
Avaliação Física

Outubro

Meta atingida
Aumento
significativo

Aumento
da
Velocidade

O boxeador(a) deve ser
capaz de manter a
velocidade nos
movimentos de ataque e
defesa durante toda a
duração do round.

Atingir valor
igual ou inferior
à 18” mulheres
e 16” homens

Planilha de
resultados da
Avaliação Física

Novembro

Meta atingida
Aumento
significativo

Aperfeiçoa
mento
Técnico

O boxeador(a) deve ser
capaz de executar os
fundamentos de ataque e
defesa, mantendo o
equilíbrio e postura de
combate.

Aquisição das
habilidades de
deslocamentos
e golpes retos

Planilha de
resultados da
Avaliação Tática

Setembro/No
vembro

Meta atingida
Melhora
significativa

Aperfeiçoa
mento
Tático

O boxeador(a) deve ser
capaz de escolher o
melhor movimento de
ataque e/ou defesa para
aplicar em seu oponente.

Trabalhar nas
distâncias de
combate longa e
meia.

Planilha de
resultados da
Avaliação Tática

Setembro/No
vembro

Meta atingida
Melhora
significativa

Massa Gorda
entre 6% e 10%

Planilha de
resultados da
Avaliação Física

Setembro/No
vembro

Meta atingida
Diminuição
significativa

Sparing aos
sábados com
boxeadores(a)
convidados

Planilha de
resultados dos
Sparing

Agosto/Sete
mbro

Meta atingida
Vice campeonato

Metas

Peso
Corporal
Ideal

Copa
LISOBOXE

O boxeador(a) deve estar
no peso próxima a sua
categoria, aparentando
um corpo com boa
definição muscular.
Treinamento diário com
os boxeadores(as) de
todas as categorias.

Meta atingida

Justificativa para metas não atingidas para o período
Plano de ação para a mitigação das metas não atingidas ou parcialmente atingidas: Metas atingidas referentes
ao mês de Agosto e Setembro.
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2- FORMA DE EXECUÇÃO DO DESPORTO EDUCACIONAL OU DE PARTICIPAÇÃO
PLANO DE AÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 11.220/2015
Descrever detalhadamente quais serão as ações por núcleo:
Tipo de projeto: BOXE: UMA LUZ PARA O FUTURO
Local /endereço da execução do núcleo: ACADEMIA GHIMPER ITAVUVU / SIMUS / GISELE
Dia: ter e qui / qua e sex / seg e qua
Horário: 16h às 17h
Prazo de duração do projeto: 1 mês
Público atendido no núcleo: Crianças e Adolescentes entre 07 à 17 anos
Número de alunos a serem atendidos no núcleo: 16 crianças e adolescentes
Prazo de
Documentos
execução
Metas
Ações
Indicadores
para
início e
Meta atingida
verificação
termino

Desempenho
Motor
Flexibilidade
Desenvolvimento
Crescimento Antropometria
Psicomotor e
Físico
Consumo
Social
Aspectos
Máx. de O2.
Funcionais

Desempenho
Escolar

Matrícula
Escolar
Presença
Escolar
Aprendizado

Matrícula
Efetuada
90% de
frequência
Entendimento
das disciplinas

Planilha de
resultados da
Avaliação
Física

Boletim
Escolar

Setembro

Meta não atingida
Não houve tempo hábil
e nem atendimentos
suficientes devido a
pandemia.

Setembro

Meta não atingida
Não houve tempo hábil
e nem atendimentos
suficientes devido a
pandemia.

Plano de ação para a mitigação das metas não atingidas ou parcialmente atingidas: as estratégias
para captação de alunos estão sendo aplicadas, através da retomada de parcerias e divulgação do projeto.
Ainda podemos contar que com a normalização da convivência social, pelo fato da diminuição da
pandemia, os pais devem voltar a liberar seus filhos para as atividades esportivas, bem como o retorno
das atividades escolares forneceram novamente grupos de alunos participantes do projeto.
lV – Resultados Alcançados
As capacidades técnicas e físicas foram aprimoradas, bem como a conquista do título
estadual, na Copa LISOBOXE comprovam a eficácia do treinamento, ainda vale apena
destacar a conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Atleta Abner
Teixeira.
Sobre a Copa LISOBOXE, a nossa equipe ficou com a segunda posição, um ponto (1)
apenas atras da equipe Coliseu Boce Center de Guarulhos, sendo que das 7 melhores
equipes da competição, apenas a nossa é composta exclusivamente por atletas da cidade,
pois, competimos sempre com outras equipes que montam seleções, ou seja, contratam
atletas de todo o Brasil, para as competições.
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A nossa equipe ainda teve 5 atletas a menos inscritos em relação a equipe campeã e 9
atletas a menos que a 3 colocada.
Nossa equipe ainda contribuiu com a SEMES e o governo de Sorocaba, em eventos
distintos após sermos solicitados como apoio as atividades desta gestão, aqui posso citar
a nossa participação na campanha de vacinação em 3 momentos distintos, o evento
comemorativo de aniversário de Sorocaba e a corrida de rua teste, ambos realizados no
parque das águas.
V- Benefícios e impactos da parceria
Oportunizou a prática do desporto de Rendimento e atividades físicas no
Município de Sorocaba/SP;
•
Os resultados podem influenciar na participação de jovens na modalidade, haja
vista poder representar a cidade de Sorocaba em futuro próximo;
•
Os resultados podem gerar investimentos privados para o Desporto de
Rendimento de Sorocaba para a modalidade;
•

VI – Considerações Finais
Considero que o trabalho desenvolvido por nós neste período foi muito adequado, sendo
as metas atingidas, mesmo em tão pouco tempo e as condições adversas atuais.
VII – Autenticações
Atesto a veracidade de todas as informações — documentos — apresentadas, e me
coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

Sorocaba , 11 de Outubro de 2021

Vladimir Juliano de Godoi
Responsável técnico

Camila Juliana Nunes Marcelino
Presidente da LiSoBoxe
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