
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/PROCESSO 58000 115641/2017-02  

PROJETO: NOVO BASQUETE PONTA GROSSA 

PROPONENTE: LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA 

PROCESSO: 58000 115641/2017-02 

SITUAÇÃO DO PROJETO: EM EXECUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto encontra-se em execução, com data prevista de término para 

junho de 2019. Conforme descrito nos projetos anteriores, a cidade de Ponta 

Grossa se notabiliza por apresentar e desenvolver um basquetebol de alto nível 

técnico e qualidade, e vem se destacando com competência nas competições 

oficiais amadoras  da modalidade promovidas pela Federação Paranaense de 

Basquetebol, Secretaria de Esportes do Paraná e Confederação Brasileira de 

Basquetebol,  bem como de torneios amistosos a título de treinamentos. 

Os resultados e vitórias alcançadas no decorrer dos anos de 2013, 2014, 

2015 e 2016 e 2017, foram fundamentais para que os objetivos e metas 

propostas inseridas nos projetos apresentados à Secretaria da Lei de Incentivo 

ao Esporte fossem alcançadas e atingidas. 

Ressaltamos a importância da Lei de Incentivo ao Esporte e ao 

patrocinador, CCR Rodovias Integradas Rodo Norte, que tem viabilizado o 

aporte financeiro, elemento fundamental para a manutenção e sucesso do 

projeto NBPG. 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar os benefícios previstos na Lei nº 11.438 de dezembro de 2006, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 6.180 de 03 de agosto de 2007, através de 

patrocínio concedido pela empresa CCR – Rodovias Integradas Rodo Norte, e 

dar continuidade a manutenção, preparação física, técnica e emocional da 

equipe adulta de basquetebol da LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA 

visando a participação nas competições previstas para o calendário esportivo 

Paranaense e Brasileiro 2.018/19. 

  



 
 
 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a prática saudável do esporte, através do basquetebol entre 

todos segmentos e camadas sociais da cidade de Ponta Grossa e região, 

oferecendo também à comunidade em geral, amplo acesso ao Ginásio de 

Esportes Borell Du Vernay, com gratuidade para assistirem aos jogos da Liga 

Desportiva de Ponta Grossa. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto Novo Basquete Ponta Grossa, versão 2018/19, tem seu 

planejamento proposto em três fases: 

 

Fase 1 - Como acontece em todo início de temporada, a LDPG, realiza processo 

seletivo para incorporação à equipe de novos atletas, que queiram integrar e 

fazer parte da equipe adulta masculina de basquetebol. 

O processo seletivo tem por princípios e critérios: a imparcialidade, sem 

distinção de credo, cor, opção política, classe social e condição financeira, 

visando apenas o perfil de atleta que a modalidade exige. 

Serão selecionados atletas que além das qualidades e habilidades 

técnicas, sejam portadores de conduta ilibada, valores éticos e morais 

disciplinares, comprometidos com a filosofia de trabalho da Liga Desportiva de 

Ponta Grossa. 

 

Fase 2 - Apresentação dos atletas marcadas para a 1ª quinzena do mês de 

janeiro, após o recesso de final de ano, objetivando o início de exames 

fisioterápicos, e testes físicos. 

 

Fase 3 - Início da pré-temporada, preparação necessária aos ajustes físicos e 

técnicos da equipe. Em continuidade, início efetivo da temporada de 2018, 

preparação física e técnica da equipe, visando a participação nas competições 

programadas para o calendário de 2018/19. 



 
 
 

 No 2º semestre de 2018, a equipe adulta masculina da LDPG, deverá 

se encontrar em franco processo de ascendência física e técnica, próxima ao 

máximo do planejamento proposto. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

 O projeto Novo Basquete Ponta Grossa 2018, tem sua justificativa no 

crescimento e desenvolvimento da equipe adulta masculina em nível local, 

regional e nacional. 

 Os resultados, as conquistas no cenário paranaense, possibilitaram a 

participação no Campeonato Sul Brasileiro, resultados que a fazem, figurar entre 

as três melhores equipes da divisão de acesso do campeonato brasileiro de 

basquetebol. 

 

2.1 - JUSTIFICATIVA QUANTO A NÃO INCLUSÃO DE PAGAMENTOS 

RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS NO PROJETO NBPG -2017: 

 

A Liga Desportiva de Ponta Grossa, assim como o fez nos projetos 

anteriores, não inclui pagamentos e encargos sociais referentes a recursos 

humanos no projeto. 

A LDPG, declara que arcará com a remuneração referentes aos salários 

de técnicos, assistentes técnicos e estagiários. O coordenador do projeto, Paulo 

Affonso Moreira, prestará serviços profissionais de natureza voluntária. 

 

2.2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO NOVO BASQUETE PONTA GROSSA, 

DIANTE DA SOCIEDADE LOCAL: 

 

O projeto Novo Basquete Ponta Grossa, representa e resgata para a 

cidade de Ponta Grossa, um referencial, que se traduz em sentimento e grande 

orgulho, pois já tem um histórico bastante conhecido e respeitado no pais, fator 

de visibilidade que ultrapassa os limites locais e se expandem a todo estado o 

Brasil e atualmente adentra aos demais estados da região sul do pais. 

 



 
 
 

2.3 - JUSTIFICATIVA QUANTO AO PATROCÍNIO DAS EMPRESAS: 

 

O sucesso do NBPG, e a parceria com a CCR/RODORTE, patrocinadora 

oficial da equipe de basquetebol da LDPG, tem proporcionado ampla visibilidade, 

e espera por novos patrocínios que venham contemplar as categorias de base 

da instituição. 

É importante dizer que a CCR/RODONORTE, coloca outdoors em toda a 

extensão das rodovias no Estado do Paraná, por ela administrada. 

 

2.4 - JUSTIFICATIVA QUANTO À INCLUSÃO SOCIAL: 

  

A LDPG, busca através do NBPG, incentivar a prática da modalidade e do 

desporto amador, e da prática da atividade física, à todas as camadas sociais, 

proporcionando ampla inclusão social, oferecendo orientações a todas camadas 

sociais, sem distinção de classe social, opção política, credo religioso, com 

atenção especial à classe estudantil e trabalhadora. 

 

2.5 - JUSTIFICATIVA QUANTO À SAÚDE: 

 

Procurar estar em sintonia com o Art. 7º do Manifesto Mundial da 

Educação Física, e que a mesma exerça sua função para a saúde, e que possa 

atuar preventivamente na redução das enfermidades, como a obesidade, as 

doenças cardíacas, a hipertensão, diabetes, dislipidemias, algumas formas de 

câncer e depressões, contribuindo assim para a qualidade de vida de seus 

beneficiários, devendo desenvolver hábitos saudáveis nas pessoas na prática 

regular de atividades físicas (FIEP,2000). 

 

2.6 - JUSTIFICATIVA QUANTO À MANIFESTAÇÃO ESPORTIVA: 

 

O Projeto NBPG – 2017, se enquadra como manifestação esportiva de 

RENDIMENTO, inserido no Art.4º, inciso III, do Decreto-Lei nº 6.180 de 03 de 

agosto de 2007, com a seguinte redação: “Desporto de rendimento, praticado 

segundo regras oficiais nacionais e internacionais, com a finalidade de obter 



 
 
 

resultados, integrar pessoas, e comunidades do País, e estas com as de outras 

nações. 

 

2.6 - JUSTIFICATIVA QUANTO À MANIFESTAÇÃO ESPORTIVA: 

 

O Projeto NBPG – 2017, se enquadra como manifestação esportiva de 

RENDIMENTO, inserido no Art.4º, inciso III, do Decreto-Lei nº 6.180 de 03 de 

agosto de 2007, com a seguinte redação: “Desporto de rendimento, praticado 

segundo regras oficiais nacionais e internacionais, com a finalidade de obter 

resultados, integrar pessoas, e comunidades do País, e estas com as de outras 

nações. 

 

Metas Qualitativas Propostas         Metas Qualitativas Executadas ou a   

executar 

• Promover a seleção de atletas, que 

irão compor a equipe de basquetebol 

adulta da LDPG/NBPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover a qualificação técnica dos 

atletas selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promover a inscrição da entidade e 

de todos os atletas junto à Federação 

de Basquetebol do Estado do Paraná 

 

 

 

 

Indicador: Qualidade técnica, perfil físico, 

fundamentos e mobilidade em quadra. 

Verificador: Relação final dos atletas 

selecionados. 

 

Esta meta somente será apresentada no 

início da temporada, prevista para janeiro 

de 2018, quando se iniciarão os 

preparativos para as disputas das 

competições previstas para o calendário 

esportivo de 2018. 

 

Verificador: Exames; fisioterápicos e testes 

físicos. 

 

Esta meta deverá ser apresentada no início 

da temporada de 2019, prevista para 

janeiro, por ocasião do início da pré-

temporada, os exames médicos e testes 

físicos, neste ano de 2018, foram 

realizados em janeiro de 2018, por ocasião 

do projeto anterior, já encerrado. 

 

Verificador: Confirmação das inscrições. 

 

Resultado da meta: cumprida 

Obs. Somente participam da competição a 

entidade regularmente inscrita na FPRB, 

com os respectivos registros e carteira de 

identificação dos atletas, ou ainda listas de 



 
 
 

 

 

 

 

• Participação: assegurar o 

envolvimento dos atletas com o 

projeto e atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Classificar a equipe adulta da LDPG, 

entre as quatro melhores das 

competições envolvidas. 

confirmação oferecidas por ocasião da 

realização dos jogos. 

 

Verificador: Participação dos atletas em 

treinos e jogos. 

 

Os atletas beneficiários de todos os itens 

do projeto do Projeto, que estão 

relacionados na relação nominal, com os 

respectivos telefones apresentados à 

SLIE, nesta prestação parcial de contas, 

compõem a equipe adulta masculina de 

basquetebol da Liga Desportiva de Ponta 

Grossa, participando das atividades 

diárias nos treinamentos físicos e técnicos 

 

Verificador: Competições 

 

Neste ano de 2.018, foi um ano de muito 

proveitoso pois a equipe segue campeã da 

Copa Do Brasil Sul, e Campeã da Super Copa 

do Brasil, e Campeã Estadual, terceiro 

colocada No Sul Brasileiro de Clubes 

A Liga Desportiva de Ponta Grossa, alcançou 

a meta proposta, com os resultados finais 

abaixo descritos e que poderão ser 

confirmados pela Federação Paranaense de 

Basquetebol, Telefone: 41 – 3264-3286 – e-

mailfprb@fprb.com.br   -  www.fprb.com.br. 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL NAS 

COMPETIÇÕES ABAIXO: 

 

1 – Campeonato Estadual Paranaense 2.018. 

Classificação: Campeã Estadual 

2 -   Taça Paraná 

Classificação: Campeã 

3 – Copa CCR 

Classificação: campeã 

4 – Jogos Abertos do Estado do Paraná 

Classificação:  Quarto 

5 – Copa do Brasil Sul  

Classificação:  Campeão 

6 –Super Copa do Brasil 

Classificação: 1º lugar  

7- Sul Brasileiro de Clubes 

Classificação: 3º lugar 

Resultado da meta: Competições 

realizadas, metas totalmente cumpridas. 

 

Metas Quantitativas Propostas                   Metas Quantitativas Realizadas 

mailto:fprb@fprb.com.br
http://www.fprb.com.br/


 
 
 

• Iniciar a temporada de 2018, com os 

jogadores da equipe de basquetebol 

masculina em perfeitas condições de 

saúde. 

 

• Quantidade de Participação em 

competições. 

 

 

• Participação e presença de público 

no Ginásio Borell Du Vernay. 

 

 

 

• Quantidade e participações: 

Competições disputadas, indicação 

de maior nº de dirigentes e atletas, 

encerramento de final de ano, com 

premiação final de temporada. 

Meta cumprida em função de termos feito 

testes que comprovaram a condição atlética 

e física dos atletas selecionados 

 

Todas as competições promovidas pelas 

entidades oficiais foram cumpridas 

 

Meta plenamente cumprida, a presença de 

público tem lotado em média 1000 a 1100 

pessoas pôr jogo no Ginásio Borell Du 

Vernay, em todos os jogos da LDPG. 

 

Encerramento do ano se daria com os jogos 

abertos, onde tradicionalmente se faria uma 

confraternização, devido a não realização 

do evento, não houve festa de 

confraternização onde teríamos todos 

atletas dirigentes presentes. A LDPG 

realizara o evento em 2017. 

 

ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROJETO: NOVO BASQUETE PONTA GROSSA  

 

GRADE HORÁRIA DE TREINAMENTOS: 

 

PERÍODO MATUTINO 

2ª 

FEIRA 

3ª 

FEIRA 

4ª 

FEIRA 

5ª 

FEIRA  

6ª 

FEIRA  

SÁBADO DOMINGO 

9:30 às 

12:00 

HS 

9:30 às 

12:00 

HS 

9:30 às 

12:00 

HS 

9:30 às 

12:00 

HS 

9:30 às 

12:00 

HS 

  

       

PERÍODO VESPERTINO 

16:00 

ÀS 

16:00 

ÀS 

 Folga 

do grupo 

16:00 

ÀS 

16:00 

ÀS 

  



 
 
 

17:30 

HS 

17:30 

HS 

17:30 

HS 

17:30 

HS 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS NOS HORÁRIOS DO TURNO MATUTINO 

 

8:30 hs Café da manhã 

9:30 hs Início dos treinos de arremessos 

10:00 hs  Início dos treinos técnicos 

11:00 hs Início do treino tático 

12:00 hs  Final do treino da manhã 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS NOS HORÁRIOS DO TURNO VESPERTINO 

 

12:30 às 13:30 hs   - Almoço 

13:30 hs às 

16:00 hs 

Descanso da tarde 

16:00 hs às 

17:30 hs 

Treino de musculação específico, Academia Bio Ativa 

 

Após às 17:30 hs, os atletas são liberados, para irem à Faculdade. Este item 

é obrigatório e condição exigida pela LDPG, para o atleta permanecer no 

projeto. 

É importante observar, que nos uniformes encontra-se a logomarca SECAL, 

que é uma Instituição Universitária de Ponta Grossa, parceira da LDPG, que 

oferece bolsas de estudo aos atletas de nosso projeto esportivo. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADESA REALIZAR E JOGOS DE SETEMBRO DE 

2018 A junho DE 2019 

 

Setembro Treinamentos diários. Final classificatório do Campeonato 

Estadual Paranaense. 



 
 
 

Outubro Treinamentos diários e Fine Four do Campeonato Estadual 

Paranaense. 

Outubro  Jogos Abertos do Estado do Paraná. 

Novembro Treinamentos diários, recuperação física de prevenção e 

manutenção atlética. 

Dezembro 1ª 

quinzena 

Treinamentos diários e início de preparação para a pré-

temporada de 2017. 

Dezembro 2ª 

quinzena 

Férias natalinas. Obs. a LDPG permanece em atividade, 

apenas os atletas de fora da cidade têm a liberdade de 

visitar os seus familiares. 

Janeiro – 2.017 Treinamentos diários e início de processo seletivo de 

novos valores “prováveis jogos amistosos e testes táticos, 

físicos e técnicos. 

Fevereiro Treinamentos diários e início da pré-temporada 2019, com 

integração definitiva de novos atletas. 

Março Treinamentos diários, preparação para início do 

campeonato brasileiro  

 

Abril Treinamentos diários, jogos de classificação turno e 

returno do campeonato brasileiro 

 

Maio   

Segue treinamentos a realização do segundo turno 

campeonato brasileiro 

Junho Treinamentos diários, e cuidados fisioterápicos visando, 

Participação da fase final do Campeonato Brasileiro em 

local a ser definido. 

E preparação para início da participação no Estadual 

Paranaense, Abertos do Paraná, Copa CCR a acontecer 

nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro.  

 

 

  



 
 
 

 

ACESSIBILIDADE: 

 

A Declaração de Acessibilidade a Pessoas Idosas e Portadoras de 

Deficiências, em conformidade com o Art.º 16 do Decreto-Lei nº 6.180 de o03 de 

agosto de 2007, encontra-se anexa ao projeto. 

Art.º 16: Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com 

recursos oriundos dos incentivos previstos no art.º 1º, deverão constar ações 

com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas ou 

portadora de deficiências, proporcionando ampla acessibilidade, em 

conformidade com o que determina o art.º 16. 

Parágrafo único: Sem prejuízo do disposto no caput, o Ministério do Esporte, 

poderá estabelecer outras formas de democratização do acesso a produtos e 

serviços resultantes dos projetos desportivos e para desportivos aprovados. 

 

PONTOS POSITIVOS DO PROJETO 

 

• RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, ciente de sua 

responsabilidade social, com a comunidade de Ponta Grossa, procura estender 

sua atuação a nível regional e atualmente a nível estadual, estimular a sociedade 

no engajamento de oferecer aos cidadãos mais desfavorecidos e necessitados 

de atendimento, exercer sua visibilidade e penetração em ações que possam vir 

minimizar sua vulnerabilidade social. 

Desta forma, com sua penetração em todos os lares da sociedade 

Pontagrossense, quer seja através da televisão, jornais, internet e mídias 

sociais, e também pelas expressões populares de divulgação, pessoa por 

pessoa, jargão este conhecido “ boca a boca “, atuar em benefício destas 

pessoas menos desfavorecidas, com campanhas sociais que lhes dê mais 

conforto e melhores condições de sobrevivência.  

Assim são desenvolvidas campanhas de arrecadação de alimentos e 

agasalhos, e como forma de potencializar estas doações a Liga Desportiva de 



 
 
 

Ponta Grossa, de forma fraternal, faz campanhas de arrecadação de agasalhos 

e alimentos. 

Obs. Estas campanhas nunca estão condicionadas ao acesso ao Ginásio Borell 

Du Vernay, para assistir aos jogos da LDPG/NPPG, visto que entre seus 

expectadores estão muitos destes cidadãos, necessitados de apoio humanitário. 

Esclarecemos que as doações são espontâneas, sem qualquer situação 

restritiva de acesso aos jogos da LDPG. 

 

• INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E À PRÁTICA DA 

MODALIDADE 

 

Abaixo apresentamos fotografias, com grande quantidade de crianças 

presentes aos jogos da Liga Desportiva de Ponta Grossa, agente motivador, 

potencial fator de incentivo à prática da modalidade esportiva. 

 

 

  



 
 
 

ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE COM A EQUIPE DA LDPG, E PRESENÇA 

DE PÚBLICO PRESENTES AO GINÁSIO BORELL Du VERNAY. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA DOS UNIFORMES COM A LOGOMARCA DA LEI DE 

INCENTIVO AO ESPORTE 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

PONTOS NEGATIVOS REFERENTE AO PROJETO NBPG 2017/2019. 

 

Permanecemos com a  mesma opinião, não há pontos negativos, a serem 

mencionados, com ressalva, direcionada aos empresários de Ponta Grossa, que 

poderiam   aderir e aportar recursos, visto que a Liga Desportiva de Ponta 

Grossa, e  outras  empresas já aderiram e  mostram resultados bem favoráveis 

, mostrando   como investir em educação esportiva através de um esporte de 

rendimento, tendo como base o dever de estudar. Formando assim   além de 

atletas com uma profissão definida, desenvolve a disciplina e educação que 

julgamos primordial para um país como o Brasil. 

A LDPG já pensando nisto, estará promovendo um movimento com o 

apoio de todos seus colaboradores atuais, para mostrar as empresas e 

empresários de nossa região que é possível e seguro utilizar a lei de incentivo 

para dar retorno a população local na forma de educação e esporte para os 

jovens tomando como exemplo os resultados obtidos até agora na execução 

deste projeto desde sua primeira edição. 

 

CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O Projeto Novo Basquete Ponta Grossa, - 2017, se desenvolve conforme 

o planejamento proposto no plano de trabalho, estando as metas totalmente 

cumpridas, acima das expectativas. Apenas informamos que devido ao processo 

ficar no seu tramite obrigatório ele tem mudanças de épocas na realização dos 

eventos sugeridos, além do mais neste ano houve mudanças nos nomes 

sugeridos pelas entidades como CBB órgão Máximo do Basquete no Brasil, que 

substituiu a Copa do Brasil e Supercopa pelo Campeonato Brasileiro 

 

CONCLUSÃO FINAL 

 

O projeto Novo Basquete Ponta Grossa consegue   em mais este ciclo 

concluir seus objetivos e metas, programadas dentro de seu calendário com 

extrema qualidade e com ótimos resultados dentro de uma média nacional.  

Lembro ainda  que este projeto se  diferencia  de outros tantos pois  com 

a presença de um colaborador  de grande  importância área de Educação, 



 
 
 

promove  a  importância  do  atleta  estudar  e ter  bons  resultados  acadêmicos  

para permanecer  usufruindo  dos  benefícios  diretos  do projeto federal, ou seja  

no final  das  contas  temos  um cidadão  formado com qualidade  acadêmica  

para exercer uma profissão e  porque não um indivíduo  saudável para a  

sociedade, e além disto podemos quem  sabe  promover deste pequeno universo 

de esportista,  um atleta que poderá servir em nossa  linhas  Olímpicas  um  dia.  

 

✓ Lista de Beneficiários, com DDD.  Relação nominal anexa. 

✓ Cumprimento do objeto acima identificado com suas 

considerações. 

✓ Reportagens e fotografias, enviadas anteriormente, enriquecidas 

neste presente documento. 

✓ Fotografias de uniformes e coletes de treinamento com a 

logomarca da Lei de Incentivo ao Esporte. 

✓ Calendário de eventos/atividades, inseridos nesta prestação 

parcial de contas. 

✓ Relação de RH, planilha demonstrativa, informando a ausência 

desta ação relativa a RH. Planilha anexa 

✓ Planilha de Cronograma Físico – Financeira anexa. 

✓ Certidões de regularidade fiscal anexas. 

 

Diante do exposto, solicitamos o acolhimento desta prestação parcial de contas, 

referente ao Projeto, Processo nº 58000 115641/2017-02, ocasião esta ficar à 

disposição para dirimir eventuais dúvidas. 

 

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019. 

 

 

Rodrigo Cristian Bulyk 

Presidente 


