Ação

Definição

Síntese das Principais Ações
Responsável
Público-alvo

Atendimentos/mês

Local

Observação

Federações
Articulação com diversos
esportivas e
órgãos da Municipalidade com
empresas de
Assessoria TécnicoApoio a eventos esportivos vistas a garantir a plena
marketing
operacional
realização de eventos
esportivo
esportivos
promotoras de
eventos

Cerca de 10 (dez)
eventos com
capacidade de
participação de
aproximadamente
5.000 pessoas

Diversas
regiões da
cidade

Joel Santana, tel.: 32022255

Programa de
Moradores das
Melhoria da estrutura física de Assessoria TécnicoRequalificação de Campos
mais diversas
espaços esportivos
operacional
e Quadras
regiões da cidade

Cerca de 10 (dez)
espaços esportivos
disponíveis para uma
Diversas
quantitade significativa regiões da
de cidadãos (não há
cidade
estimativa de
quantitativo)

Edmilson Machado, tel.:
3202-2255

Programa de Educação
Esportiva

Aproximadamente 3
Conjunto de atividades
Subcoordenadoria Alunos (as) da Rede (três) unidades de
esportivas e recreativas
de Esporte e Lazer Municipal de
ensino, contemplando
voltadas à integração escolar e
Sócio-comunitário Ensino
cerca de 1.000 (mil)
sócio-comunitária
alunos e alunas

Diversas
regiões da
cidade

Elias Santos, tel.: 32022336

Programa de Iniciação
Esportiva

Desenvolvimento de
Subcoordenadoria Crianças e
modalidades esportivas
de Esporte de
adolecentes em
diversas, a exemplo de
Rendimento
situação de risco
Futebol, Basquete, Volei, Tênis

Programa de Ginástica
Laboral

Conjunto de práticas de
exercícios físicos realizados no
Subcoordenadoria
Cerca de 2.000 (dois
ambiente de trabalho, com a
Servidores públicos
de Esporte de
mil) servidores públicos
finalidade de preparar os
municipais
Rendimento
municipais
trabalhadores para o exercício
do labor diário

SEMGE, SEFAZ,
SMED,
Everaldo Souza, tel.: 3202TRANSALVADO 2317
R, etc

Programa de Alto
Rendimento

Treinamento especializado nas Subcoordenadoria
modalidades de Ginástica
de Esporte e Lazer Jovens
Rítmica e Karatê
Sócio-comunitário

Ginásio
Poliesportivo
Nelson
Cazumbá em
Valéria

Projeto Ginástica Rítmica
na Escola

Aulas de Ginástica Rítmica a
Subcoordenadoria Alunas (os) da Rede
Diversas
Cerca de 500
alunas (os) da Rede Municipal de Esporte e Lazer Municipal de
regiões da
(quinhentos) alunas (os)
de Ensino
Sócio-comunitário Ensino
cidade

Elias Santos, tel.: 32022336

Projeto Karatê na Escola

Aulas de Karatê para alunos
(as) da Rede Municipal de
Ensino

Elias Santos, tel.: 32022336

Rua de Lazer

400 (quatrocentos)
Boca do Rio e
crianças e adolescentes Itapuã

20 (vinte) jovens

Subcoordenadoria Alunos (as) da Rede
Diversas
Cerca de 500
de Esporte e Lazer Municipal de
regiões da
(quinhentos) alunos (as)
Sócio-comunitário Ensino
cidade

Eventos recreativos gratuitos
nos fins de semana, com
oficinas esportivas e de jogos, Subcoordenadoria Moradores das
incentivando o lazer sadio e a de Esporte de
mais diversas
atividade física como hábitos Rendimento
regiões da cidade
de vida.

Cerca de 5.000 (cinco
mil) pessoas

Diversas
regiões da
cidade

Everaldo Souza, tel.: 32022317

Elias Santos, tel.: 32022336

Everaldo Souza, tel.: 32022317

Expresso da Cidadania

Eventos recreativos gratuitos
nos fins de semana, com
oficinas esportivas e de jogos,
incentivando o lazer sadio e a
atividade física como hábitos
de vida, aliados a atendimento
sócio-assistencial

Subcoordenadoria
de Esporte e Lazer
Moradores das
Sócio-comunitário
mais diversas
Subcoordenadoria
regiões da cidade
de Esporte de
Rendimento

Cerca de 1.000 (mil)
pessoas

Diversas
regiões da
cidade

Elias Santos, tel.: 32022336 Everaldo Souza, tel.:
3202-2317

