RELATÓRIO FINANCEIRO
2019

APRESENTAÇÃO
Uma organizaçã o pensada em impactar vidas com qualidade – utilizando o esporte como ferramenta
potente e eficaz no processo de transformaçã o individual e coletiva em suas manifestaçõ es sejam elas:
só cio desportivo, formaçã o desportiva, educacional, rendimento, participaçã o, gestã o e
desenvolvimento do esporte e paradesportivos.
Reforça-se, pois, que utilizamos as benesses incutidas na bicicleta como força motriz de nossas açõ es
em contraponto atuando com atitudes positivas frente as prerrogativas advindas dela.
DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO
a) Promover atividades de caráter desportivo, social, cultura, ambientais, cívico;
b) Desenvolver a educação física e desporto de: rendimento, participação e educacional;
c) Desenvolver programas de auxílio ao esporte para criança, adolescentes, idoso;
d) Desenvolver programas de auxílio ao esporte para portadores de necessidades especiais e/ou
deficientes físicos;
e) Desenvolver projetos e/ou programas de proteção e recuperação do patrimônio cultural
brasileiro;
f) A ADF poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações; contratar, subcontratar, conveniar,
sub conveniar, intervir e gerenciar contratos, convênios e termos de parceria, com empresas,
instituições de ensino, entidades afins, pessoa física, e setores do governo, nacionais ou
internacionais, desde que não impliquem em sua submissão a compromissos ou interesses
conflitantes com seus objetivos e sempre em obediência aos dispositivos legais vigentes;
g) Elaborar, divulgar e publicar pesquisas, estudos, material áudio visual tais como: livros,
revistas, jornais, boletins, vídeos cassetes, programas de rádio, televisão, cinema e recursos
multimídia, participando, fomentando ou organizando cursos, debates, publicações, feiras,
seminários, congressos e eventos, que promovam integral ou parcialmente os objetivos da
associação, e o conhecimento e experiências sobre as diversas formas, metodologias e práticas
de voluntariado.
h) Devolver projetos e/ou programas de saúde coletiva e comunitária, educação e prevenção em
saúde;
i) Estimular diferentes fórmulas de intercâmbio, parcerias, interação e solidariedade, inclusive
financeira, promovendo a divulgação de informações, apoio técnico e cultural, consolidação de
objetivos e diálogo com entidades afins, privadas ou governamentais, nacionais e
internacionais, universidades e centros de pesquisa;
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j) Promovendo a sustentabilidade, mobilizando lideranças, estimulando ações de educação e
justiça em prol da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores universais; da defesa e conservação do meio ambiente, da cultura, do patrimônio
histórico e artístico; do desenvolvimento sócio econômico e combate á pobreza;
k) Na área de educação e aprendizagem profissional, destaque para o programa jovem aprendiz.
No programa de Estágio como agente de integração empresa e escola.
l) Atuar de forma beneficente, tendo por finalidade avaliar, selecionar, monitorar e desenvolver
programas e projetos sociais e ambientais nas áreas de Educação profissional, aprendizagem
profissional e programa de estágio - Assistência ao Adolescente.

Fundada no ano de 2009, iniciamos nossa trilha frente aos desafios desconhecidos pensando no
esporte como ferramenta potente e eficaz no processo de transformaçã o individual e coletiva.

ANO DE 2019 - RECEITAS
Receitas previstas para o desenvolvimento dos projetos advé m dos programas de renú ncia fiscal de
â mbito municipal, estadual e federal.
No ano de 2019 executo o projeto Volta Ciclı́stica de Guarulhos com arrecadaçã o de R$11.700,00(onze
mil e setecentos reais), alocados para custeio de colé gio de comissá rios(arbitragem).
O projeto Olı́mpiadas Colegial aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte em 2018 e captado 50% em
2019 valor presentando a quantia de R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais), onde a previsã o de
realizaçã o para março de 2020.
Em 2019 també m aprovamos trê s projetos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, sendo eles:
Pedalada do Bem, Escola de Ciclismo Giro Livre, Volta Ciclı́stica Internacional, onde nã o captamos
nenhum dos projetos em decorrê ncia da crise financeira do paı́s, assim acreditamos.
Maiores informaçõ es em nosso site.
ANO DE 2019- DESPESAS
As despesas foram quitadas com saldo de caixa de 2018 no valor de R$ 8.903,00 conforme
demonstrativo a baixo:
Despesas administrativas – á gua, luz, telefonia fixo e internet................... R$ 7.304,00
Volta ciclı́stica ....................................................................................................................R$11.700,00
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Tendo em conta bloqueio o valor de R$400.000,00(quatrocentos mil reais) no projeto OCG para fins de
execuçã o em 2020.
Nã o houve despesas com recursos humanos, sendo a administraçã o divida em seus diretores e
presidente.
Finalizando, a nã o captaçã o dos projetos estaduais, obtiveram impacto direto nas atividades de
crianças e adolescentes que foram suspensos temporariamente no sentido da busca de recursos. Para
2020 foi proposto um planejamento estraté gico de captaçã o de recursos para evitar interrupçã o de
projetos.
Sem mais.

Alessandra da Silva Santos
Presidente
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