
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano:
“IV ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE FUTVÔLEI 4x4 2022”

-Termo de Fomento nº 68/2022

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública:

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB

Nome da OSC celebrante:

Federação das Associações de Futvôlei do Estado da Bahia-

FAFEB

Objeto da Parceria:

IV ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE FUTVÔLEI 4x4 2022

Período da visita técnica:

27 e 28/08/2022

Responsável pela visita técnica:

Gerson Figueredo de Oliveira

Local visitado:

Praia de Amaralina no município de Remanso-BA.

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 68/2022, formalizado

entre a Sudesb e a Federação das Associações de Futevôlei do Estado da

Bahia- FAFEB para a promoção da IV Etapa do Campeonato Baiano de

Futevôlei 4x4 2022 – nos dias 27 e 28/08/2022, na Praia de Amaralina no

município de Remanso/BA.



3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

O congresso técnico foi realizado no dia 26/08/2022 às 20h , através de live

pelo Instagram da FAFEB, onde foi apresentado o regulamento da competição

e sorteio dos jogos, contando com um público de 80 (oitenta) participantes.

O campeonato foi realizado nos dias 27 e 28/08/2022 nas dependências

esportivas da Prainha de Amaralina no município de Remanso/BA , a partir das

9h até 18h e avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de Oliveira, através de

visita in loco, contando com a participação de 128 (cento e vinte oito) atletas,

nas categorias masculino B e C, sendo os uniformes entregue um pouco

antes do início da competição..

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias

sociais, pórtico de entrada, backdrop, programas esportivos local de TV e rádio,

além do material promocional como short, camisa, troféus e medalhas, todos

com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Sudesb, e FAFEB,

conforme foto em anexo.

A premiação foi realizada no final do dia, da seguinte forma: 8 (oito) troféus de

1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º colocado (4 categorias), 8

(oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) medalhas de 4º colocado.

Vale salientar que houve a cobrança de inscrição no valor de R$ 250,00 por

dupla para custear alguns itens que não foram contemplados no plano de

trabalho como: estrutura Q30 para as lonas do backdrop e pórtico de entrada,

água mineral para atletas, gelo, alimentação, hospedagem e traslado entre

outras despesas.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a

modalidade futevôlei é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras

bastante claras.



Foi promovido a comunidade a prática de esporte recreativo e competitivo,
inclusive no âmbito profissional, onde tivemos a oportunidade de assistir um
espetáculo com os melhores jogadores da Bahia, como futuras competições
nacionais e consequentemente internacionais.

4. ANEXOS

CONGRESSO TÉCNICO



PÓRTICO DE ENTRADA

TABELA DE JOGOS



PARTIDA

BACKDROP/ LONA

UNIFORME



PREMIAÇÃO

TROFÉUS E MEDALHAS

Salvador-BA, 31 de agosto de 2022.

Gerson Figueredo de Oliveira

Responsável pela Visita Técnica


