
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano:

Curso Nacional de Arbitragem e o Campeonato Baiano de Muay

thai Tradicional 2022”

Termo de Fomento nº 78/2022

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública:

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB

Nome da OSC celebrante:

Federação de Muay thai Tradicional do Estado da Bahia-FMTT

Objeto da Parceria:

Curso Nacional de Arbitragem e o Campeonato Baiano de Muay

thai Tradicional 2022”.

Período da visita técnica:

04 a 06/11/2022 (CURSO) e 12/11/2022 (CAMPEONATO)

Responsável pela visita técnica:

Gerson Figueredo de Oliveira

Local visitado:

Arena de Esportes da Bahia, Lauro de Freitas/BA

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 78/2022, formalizado

entre a Sudesb e a Federação de Muay Thai Tradicional do Estado da Bahia-

FMTT para a promoção do Curso Nacional de Arbitragem e o Campeonato

Baiano de Muay thai Tradicional 2022”., no período 04 a 06/11/2022 e

12/11/2022 respectivamente, na Arena de Esportes da Bahia, Lauro de

Freitas/BA.



O Curso de Arbitragem foi realizado no período 04 a 06/11/2022, na Arena de

Esportes da Bahia, Lauro de Freitas/BA , a partir das 9h pela FMTT , e o

presidente Ricardo Silva Caldeira iniciou a abertura falando da importância

desse evento para a Bahia, além de abordar temas diversos como a entrada

do Muay thai para o sistema estadual de esportes e sobre as olimpíadas de

2028 em Los Angeles. Em seguida houve a distribuição do material didático,

livro de regras, súmulas e a apresentação de sliders.. O curso foi ministrado

pela diretora da Confederação Brasileira de Muay Thay Tradicional, Juliana

Leite até às 12h30 e logo após houve o almoço. A partir das 14h retornamos

com as aulas práticas, que foi finalizado às 16h30.

O curso foi em formato presencial, e as inscrições foram via e-mail

cbdmbrasil@gmail.com da Federação, e no local, contando com a participação

de 100 (cem) inscritos, conforme documentos em anexo.. A programação foi

composta por atividades teórica-práticas, como postura, marcações, técnicas

de preservação da integridade física dos atletas, golpes proibidos, pontuações,

dentre inúmeros detalhes importantes para validação do vencedor. Foram

utilizados nomenclaturas e significados dos golpes na língua original

(Tailandês) e aplicação do registro na sumula por parte dos juízes laterais

Após o término do evento, todos os participantes receberam um certificado do

Curso de Capacitação de Arbitragem.

No dia 12/11/2022 na Arena de Esportes da Bahia, antigo Centro Pan

Americano de Judô ocorreu o CAMPEONATO BAIANO DE MUAY THAI 2022 , a

partir das 9h , com entrada gratuita ao público, realizada pela Federação Muay

Thai Tradicional do Estado da Bahia. Ao todo foram 50 (cinquenta) lutas



casadas de acordo com a categoria, peso, idade e cartel (numero de luta de

cada um), com a participação de 200 (duzentos) inscritos e um público

estimado de 600 (seiscentos) espectadores. Em seguida houve a cerimônia de

premiação, encerrando-se o evento.

Foi identificado que a Federação Muay Thai divulgou a competição por meio de

mídias sociais, além de banner, pódio, medalhas, troféus, equipamentos de

proteção (capacete, luvas, cotoveleira, caneleira, e uma camiseta do evento,

uma de cada cor (azul e vermelha) personalizadas com as logomarcas do

Governo do Estado e Sudesb.

No que se refere ao Plano de Trabalho de aplicação os recursos está

especificado na natureza das despesas os seguintes itens e seus valores:

Comunicação, Infraestrutura, Premiação e Material Promocional e Esportivo,

ficando apontado um montante total de R$ 137.300,00 (cento e trinta sete mil

e trezentos reais).

3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

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

estabelecido no Plano de Trabalho, garantiu bons resultados na capacitação

dos atletas, servindo de base para medir o nível técnico que a Bahia se

encontra., na execução da segunda edição.

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE SITUAÇÃO

INFRAESTRUTURA

Serviço de Cerimonial

Completo

01 CUMPRIDA

Serviço de Receptivo e

Cadastramento

01 CUMPRIDA



Serviço de mão de obra

especializada em eventos

esportivos

01 CUMPRIDA

Locação de Boxtruss 02 CUMPRIDA

Locação de microfones sem

fio

02 CUMPRIDA

PREMIAÇÃO

Troféus 10 CUMPRIDA

Medalhas 200 CUMPRIDA

MATERIAL PROMOCIONAL

Camisa Atleta 250 CUMPRIDA

Camisa Arbitragem 50 CUMPRIDA

MATERIAL ESPORTIVO

Protetores genitais,
caneleiras e protetores de
antebraços (kit)

40 CUMPRIDA

Capacete de proteção 40 CUMPRIDA

Luvas (pareds) 40 CUMPRIDA

Colete protetor de torax
(hogu)

40 CUMPRIDA

COMUNICAÇÃO

Banners impressos
digitalmente em lona vinílica
400gr, formato 1,50x1,10

02 CUMPRIDA

Lona vinilica 400gr para
Backdrop Impressa
digitalmente, formato
6,00x4,00

01 CUMPRIDA

Lona vinílica 400gr para
Backdrop impressa
digitalmente, formato
2,00x2,00.

01 CUMPRIDA

4. ANEXOS

LINK COM FOTOS DO EVENTO https://photos.app.goo.gl/F7kiYQZSFRBZ9jZz9



CURSO NACIONAL DE ARBITRAGEM

CERTICADO DO CURSO



ARENA DE ESPORTES-INFRAESTRUTURA

CAMPEONATO BAIANO DE MUAY THAI 2022



CAMISAS

MEDALHAS E TROFÉUS



PREMIAÇÃO

Salvador-BA, 16 de novembro de 2022.

Gerson Figueredo de Oliveira

Responsável pela Visita Técnica


