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CADASTRO GERAL DE PROPONENTE (CGP)
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CNPJ: 62344015000124

Inscrição Estadual:
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Fax:
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Endereço e Número: Rua Edson Regis 481

Complemento: 481

Bairro: Jardim Guarapiranga
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CIDADE: São Paulo (capital)

Endereço e Número: Rua Edson Regis 481

Complemento: 481

Bairro: Jardim Guarapiranga
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CIDADE: São Paulo (capital)

Nome do Responsável Legal: PETER SERGIO PONDORF
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Dados da Proposta do Projeto

 

  

  

3. Período de Execuçã

  

  

  

  

RG: 05.919.564-_

Órgão Expedidor: SSP/SP

Endereço e Número: Rua São José 887

Complemento: Ap 164

Bairro: Alto da Boa Vista

CEP: 04739-001

Telefone: 1156878847

Celular: 11992336950

Email: gerencia@ycsa.com.br

Cidade: São Paulo (capital)

1. Nome do Projeto 2. Área de Ação Desportiva

Taça dos Lagos 2022 Participativa

3.1 Data Prevista de Início 3.2 Data Prevista de Término

01/04/2022 31/05/2022

3.3 Durao do Projeto

2 meses

4. Resumo do Projeto

Organização e realização da 82ª edição da tradicional regata “Taça dos Lagos” no dia 7 de maio

de 2022 na Represa da Guarapiranga com estimativa de participação de 150 embarcações e 250

velejadores.

5. Justificativa



  

A) SOBRE O YCSA: O Yacht Club Santo Amaro completa em 2020 uma história de 90 anos de

dedicação ao desenvolvimento do esporte a vela. Clube formador de atletas da vela, tendo 7

medalhas olímpicas, sendo 3 medalhas de ouro com Alex Welter e Lars Bjorkström (1980, classe

Tornado), Robert Scheidt (1996, classe Laser), Robert Scheidt (2004, classe Laser). Atualmente,

o Yacht Club Santo Amaro desenvolve atividades de ensino, desenvolvimento de esporte

educacional e progresso técnico de atletas na modalidade vela. Possui parcerias com escolas

para a prática esportiva da vela e com faculdades para a complementação da formação de

profissionais de educação física na modalidade vela. Durante o ano organiza regatas festivas,

dentre elas a tradicional Taça dos Lagos, que ocorre há mais de 80 anos. Em parceria com a

Federação de Vela de São Paulo (FEVESP) organiza Regatas de Ranking Paulista e

Campeonatos Estaduais de diversas classes da vela. Em parceria com a Confederação de Vela

(CBVela) organiza também campeonatos brasileiros. /// B) TAÇA DOS LAGOS: Realizada na

Represa da Guarapiranga há mais de 80 anos, a “Taça dos Lagos” é a mais tradicional regata de

São Paulo. Ela é uma regata festiva realizada tradicionalmente no sábado que antecede ao Dia

das Mães. Em 2019, contou com 142 embarcações inscritas e mais de 200 velejadores

participantes. No ano de 2020, em virtude da pandemia, a regata não pôde ser realizada. A

regata é sediada pelo Yacht Club Santo Amaro e aberta a todos os velejadores de prancha a

vela, veleiro monotipo e veleiro mini-oceano, bastando realizar a inscrição e aceitar as condições

da regata. A Taça dos Lagos é composta por uma única regata de percurso, com largada única

para todos os veleiros, independente da classe. Existem dois percursos que devem ser

percorridos em função da classe do veleiro. A organização do evento é responsável pelo

gerenciamento das inscrições, recepção dos velejadores de outros clubes, pela Comissão de

Regata (incluindo Juízes, marinheiros, embarcações, boias e demais equipamentos e materiais

necessários para a regata), embarcações de apoio à salvatagem, evento de premiação e

premiação de cada classe convidada. A 82ª edição da Taça dos Lagos será realizada no dia 7 de

maio de 2022. /// C) IMPORTANCIA: A Taça dos Lagos é um dos eventos mais tradicionais da

vela do Brasil. Tipicamente, participam da regata velejadores da Região Metropolitana de São

Paulo e Baixada Santista. A Taça dos Lagos alia a prática do esporte de lazer, a prática do

esporte de alto rendimento e a confraternização da comunidade náutica. Sendo uma regata

festiva, permite também a participação de não velejadores em embarcações com mais de um

tripulante, possibilitando o contato de novas pessoas ao esporte. A regata propicia também a

divulgação do esporte a vela na região. /// D) ENQUADRAMENTO: O projeto se enquadra na

Área Participativa, permitindo a participação de crianças, adolescentes, adultos, idosos e

também pessoas com deficiências, seja como um dos tripulantes ou em uma embarcação

específica paradesportiva.

6. Objetivos



  

  

  

  

  

OBJETIVO GERAL - O projeto tem por objetivo realizar a 82ª Edição da Taça dos Lagos, a mais

tradicional regata de São Paulo no dia 7 de maio de 2022. OBJETIVOS ESPECÍFICOS – 1.

Divulgar a modalidade vela, 2. Incentivar a prática esportiva, 3. Fornecer uma estrutura completa

de regata aos participantes. 4. Entretenimento do público através da transmissão ao vivo das

regatas. 5. Divulgação da Represa da Guarapiranga e da Cidade de São Paulo.

7. Modalidades

Vela

8. Tipo de Modalidade

Olímpica

9. Público Alvo

O público alvo direto são atletas (velejadores e não velejadores) crianças, adolescentes, adultos

e idosos oriundos principalmente da Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista das

classes: Optimist (crianças), Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Holder, Dingue, Prancha a

vela, Catamarãs (Hobie Cat 14, Hobie Cat 16, Tornado e outros), 420, 29er, Finn, Snipe,

Lighting, Olímpico, Star e Mini Oceano e outros. Estimativa: 220 participantes. O público alvo

indireto são os acompanhantes dos atletas, estimados em 80 pessoas, e internatutas, estimados

em mais de 1000 pessoas, que irão acompanhar a transmissão da regata através da Internet.

10. Metas

METAS QUALITATIVAS: ** Meta qualitativa 1: Envolvimento do público no evento. Indicador:

Engajamento nas mídias sociais; ** Meta qualitativa 2: Oferecer estrutura diferenciada ao

participante. Instrumento de verificação: ficha de avaliação. Indicador: 80% de respostas “boa” ou

“ótima” da organizaçaõ do evento; METAS QUANTITATIVAS: ** Meta quantitativa 1: Reunir 220

velejadores participantes da Taça dos Lados. Indicador: quantidade de velejadores participantes.

Instrumento de verificação: relação de inscritos e súmula da regata; ** Meta quantitativa 2:

Divulgação da Taça dos Lagos e da vela com 10 releases. Indicador: quantidade de releases.

Instrumento de verificação: Quantidade de releases publicados no site do YCSA.

11. Metodologia



Para alcançar os objetivos propostos, o projeto foi dividido nas seguintes fases: FASE 1 -

Planejamento e mobilização da equipe inicial do projeto; FASE 2 – Preparação FASE 3 –

Execução do evento; FASE 4 - Encerramento. /// FASE 1 – PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÂO

DA EQUIPE INICIAL DO PROJETO - Planejamento das atividades, avaliação de riscos,

mobilização da equipe inicial do projeto (gerente do projeto, assessoria de imprensa, assessoria

jurídica, assistente administrativo). A assessoria de imprensa atuará por 1 mês (25 dias antes, no

dia do evento e 5 dias após o evento). /// FASE 2 – PREPARAÇÃO - Preparação do evento: (a)

aquisição dos serviços e equipamentos necessários, (b) preparação das embarcações,

equipamentos e materiais do YCSA necessários para o dia do evento, (c) divulgação do evento e

(d) preparação do documentos técnicos da regata (Aviso de Regata e Instrução de Regata). Na

fase de preparação serão contratados os serviços e equipamentos necessários à realização do

evento. O material de comunicação da regata e do patrocinador é composto por faixa de boas

vindas, backdrop e windflags. Serão contratados 3 oficiais juízes seguindo a tabela de honorários

da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). O evento também contará com uma UTI móvel no

dia do evento. Os participantes da regata e convidados terão a disposição a infraestrutura do

Yacht Club Santo Amaro: banheiros, vestiário, restaurante, lanchonete, pátio para montagem do

barco e rampa de acesso à água. Os documentos oficiais da regata (Aviso de Regata, Instrução

de Regata e Ficha de Inscrição) serão disponibilizados no formato eletrônico aos participantes.

As inscrições serão realizadas de forma eletrônica. No momento da inscrição o participante

aceita os termos de participação na Taça dos Lagos. Cada participante receberá uma camiseta

da regata. Para o evento será montada uma tenda que servirá como uma “race village”, um

espaço multiuso: espaço para os velejadores e acompanhantes antes da regata, espaço para os

acompanhantes durante a regata, onde poderão acompanhar a transmissão ao vivo e espaço

complementar para a cerimônia de premiação, além de servir de área para a exposição do

patrocinador. A tenda será montado no dia anterior à regata e desmontada no dia posterior. ///

FASE 3 – EXECUÇÃO DO EVENTO – Representam as atividades realizadas no dia da regata:

(a) recepção e processamento das inscrições, (b) montagem da raia e realização da regata, (c)

realização das audiências de protestos e elaboração das súmulas da regata e (d) realização da

cerimônia de premiação. Programação: 9h00 – Abertura do clube aos participantes,

acompanhantes e visitantes; 11h00 – Encerramento das inscrições; 13h00 – Tiro de largada;

18h00 – Cerimônia de premiação; 21h00 – Encerramento das atividades; O horário de largada

será programada para as 13h00. Porém, em função das condições do vento, pode ser

postergado, a critério da Comissão de Regata. Existe também o risco de não ocorrer a regata

devido a possibilidade não haver vento suficiente para a movimentação dos veleiros. Nesta

situação, a regata será transferida o dia seguinte. A partir das 10h00 até as 20h00 estará a

disposição do evento uma UTI móvel. Ás margens da Represa da Guarapiranga existe uma

unidade dos Bombeiros que também pode opcionalmente ser acionada pela salvatagem do

evento no caso de alguma ocorrência em água. A regata da Taça dos Lagos é uma regata do

tipo percurso e utiliza todas as raias de Represa da Guarapiranga em uma única volta, delimitada

por boias de sinalização e acidentes geográficos. A previsão da largada é 13h00 com estimativa

de duração entre 1h30 e 4h00, dependendo da classe (tipo do veleiro) e da condição do vento. A

regata será disputada segundo a nova edição das regras de regata, definidas do documento



  

  

  

Locais de Realização do Projeto 

“Regras de Regata a Vela 2021-2024” (2021 - 2024 edition of World Sailing's Racing Rules of

Sailing) que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Para a infraestrutura de água serão

utilizados os seguintes equipamentos do Yacht Club Santo Amaro: 1 lancha para a Comissão de

Regata, 1 lancha de apoio à Comissão de Regata, 1 bote de apoio à Comissão de Regata, 2

botes para salvatagem, 8 boias de sinalização de percurso, equipamentos de comunicação VHF

maritmo. O Yacht Club Santo Amaro também irá dispor de 4 marinheiros em água e 2

marinheiros em terra para apoio aos velejadores. A Comissão de Regatas e os marinheiros de

água são responsáveis pela montagem da raia da regata e execução da regata. Haverá

cobertura fotográfica e transmissão de vídeo ao vivo para as redes sociais, com equipes

especializadas para cobertura e transmissão ao vivo em água, com uso de equipamentos

especiais a prova d’água, equipamentos de estabilização, filmagem por drone e utilização de

botes de apoio. Após as regatas pode haver a necessidade de realizar audiências de protesto,

de responsabilidade da Comissão de Regatas. Após as audiências de protesto é gerada a

súmula final do campeonato, que é utilizada para a premiação dos três primeiros colocados de

cada classe convidada. A cerimônia de premiação será realizada nas dependências do

restaurante e da tenda para 300 pessoas (participantes, acompanhantes e visitantes), sendo

oferecidos lanches, salgados, doces, refrigerantes e água aos presentes. A cerimônia de

premiação terá som ambiente e projeção com apresentação das fotos da regata e trechos de

vídeos. Na cerimônia de premiação serão premiados os 3 primeiros colocados de cada classe

convidada. /// FASE 4 – ENCERRAMENTO – A fase de encerramento contempla as atividades

de análise do formulário de avaliação, pagamento dos fornecedores, elaboração dos relatórios e

realização da prestação de contas.

12. Ações

AÇÃO 1 - AQUISIÇÂO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO: Contratação de

assessoria de imprensa. Aquisição de materiais de comunicação visual da regata e do

patrocinador: faixa de boas vindas, backdrop e windflags. Contratação de serviço de som e

projeção visual com 4 caixas acústicas com tripé, mesa digital, 2 microfones, 1 projetos 5000

lumens, tela de projeção, montagem, desmontagem, operação e seguro. Contratação de serviço

de cobertura fotográfica com bote equipamento a prova d´agua e de transmissão ao vivo da

regata para redes sociais com narração, transmissão em bote e em drone com utilização de

equipamento a prova d´água e estabilização, com realização de entrevistas antes e depois e

edição de vídeo resumo final. /// AÇÂO 2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS

DIVERSOS: Aquisição de camisetas para participantes, juízes e staff, troféus e medalhas, tenda,

coquetel de premiação, UTI móvel por 10 horas e contratação dos oficiais de regatas (juízes) ///

AÇÂO 3 - CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO: contratação da assessoria jurídica e do

assistente administrativo. /// AÇÂO 4 – PRODUÇÂO DO PROJETO. Elaboração do projeto e

acompanhamento das ações.



 

  

  

  

Dados do Gestor Técnico 
 

  

  

  

  

Resumo das Fontes de Financiamento 
 

  

  

Valor Total: R$ R$ 71.040,40
 

  

  

Resumo da Planilha Orçamentária 
 

  

Local: Yacht Club Santo Amaro

Município: SÃO PAULO Logradouro: Rua Édson Regis

Número 481 Bairro: Jd. Guarapiranga

Complemento: Cep: 04760-050

Nome Anderson Estevão

Entidade de Classe CREF

SP - Número 42.124-G/SP

RG 29.123.995-_

Órgão Expedidor SSP/SP

CPF 29397505807

Entidade de Classe Funcionário Remunerado

Projetos que o Profissional exercerá a função de

Gestor Técnico

Realização da XXVIII Copa da Juventude 2021 -

Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela

Fontes de Financiamento Externas Valor

Fontes de Financiamento do Programa de Ação

Cultural
Valor

Incentivo Fiscal (Lei 55.636/10) - Recursos Financeiros

correspondentes ao valor do ICMS destinado pelos

contribuintes junto ao Programa da Lei Paulista de

Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes

R$ 71.040,40



Grupo

Orçamento

Rubrica/Des

pesa

Descrição

das Ações
Qtde Tipo Duração

Valor

Unitário
Valor Total

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Confecção

de faixa de

boas vindas

em lona 4 m

x 1 m com

ilhós

3 Unidade 1 R$ 160,00 R$ 480,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Backdrop em

lona 3 x 3

com ilhós

1 Unidade 1 R$ 585,00 R$ 585,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Serviço de

som e

projeção

visual com 4

caixas

acústicas

com tripé,

mesa digital,

2 microfones,

1 projetor

5000 lumens,

tela de

projeção,

montagem,

desmontage

m, operação

e seguro

1 Dia 1 R$ 4.450,00 R$ 4.450,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Serviço de

cobertura

fotográfica

com bote e

equipamento

a prova

d´agua

1 Dia 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Serviço de

transmissão

ao vivo da

regata para

redes sociais

com

narração,

transmissão

em bote e em

drone, com

equipamento

a prova

d´agua e

estabilização.

Com

entrevistas

antes e

depois e

edição de

vídeo resumo

final.

1 Dia 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Assessoria

de imprensa

por 25 dias

antes do

evento, no

dia do evento

e 5 dias após

o evento (31

dias) -

Contratação

PJ

1 Mês 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Camiseta em

poliamida e

proteção UV

25+ para

participantes,

oficiais de

regata e staff

280 Unidade 1 R$ 26,38 R$ 7.386,40

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Troféu

personalizad

o para o

primeiro

colocado de

cada classe

convidada

30 Unidade 1 R$ 30,00 R$ 900,00



Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Medalha para

o 2º e 3º

colocado de

cada classe

convidada

60 Unidade 1 R$ 5,80 R$ 348,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

UTI Móvel

com

motorista,

enfermeiro e

médico para

o dia do

evento das

10h00 as

20h00

1 Dia 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Contratação

de oficial de

regata

principal

conforme

tabela de

valores da

Confederaçã

o Brasileira

de Vela

1 Dia 1 R$ 550,00 R$ 550,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Contratação

de oficial de

regata - juiz

de regata

nacional -

conforme

tabela de

valores da

Confederaçã

o Brasileira

de Vela

1 Dia 1 R$ 400,00 R$ 400,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Contratação

de oficial de

regata - juiz

de regata

estadual -

conforme

tabela de

valores da

Confederaçã

o Brasileira

de Vela

1 Dia 1 R$ 250,00 R$ 250,00



  

Local_____________, 15/10/2020

__________________________________

Assinatura do Representante Legal

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Locação de

tenda de

alumínio

medidas 10 x

20 x 3 metros

com

montagem no

dia anterior e

desmontage

m no dia

posterior à

regata

1 Unidade 1 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

Salgados,

doces, frutas,

suco,

refrigerante e

água

300 Unidade 1 R$ 25,00 R$ 7.500,00

Grupo de

Despesas da

Etapa I -

Atividade Fim

Outros

WindFlag

completos

com arte com

no mínimo 2

m de altura

10 Unidade 1 R$ 269,10 R$ 2.691,00

Grupo de

Despesas da

Etapa II -

Despesas

Administrativ

as

Outros

Assessoria

jurídica para

o projeto -

contratação

PJ

1 Mês 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

Grupo de

Despesas da

Etapa II -

Despesas

Administrativ

as

Outros

Assessoria

administrativ

a para o

projeto -

contratação

PJ

1 Mês 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

Grupo de

Despesas da

Etapa III -

Elaboração

(Limite de até

5%, 7,5% ou

10% do

subtotal do

projeto)

Elaboração

do Projeto

(7,5% da

soma da

Etapa I +

Etapa II,

limitado a R$

22.500,00)

Elaboração

do projeto e

acompanham

ento das

ações.

1 Mês 2 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00


