
                      

1. DESPORTO, LAZER   E ATIVIDADES MOTORAS  

As práticas esportivas e as atividades voltadas ao lazer e as atividades 
motoras,  devem ser compreendidas como um direito de todos e estimuladas 
e  incentivadas  pelo  poder  público  em  todas  as  suas  manifestações  e 
modalidades.  É  dentro  desses  princípios  que  o  atual  governo  municipal 
planejou suas atividades na área, preocupado em ampliar, crescentemente, a 
participação  dos  piracicabanos  em  atividades  esportivas,  de  lazer  e  de 
atividades  motoras,  tanto  em  esportes  tradicionais  e  contemporâneos, 
atividades  recreativas  e  de  lazer,  e  ginásticas  e  outras  manifestações 
corporais,   sempre  embasadas  no  movimento  humano  e  que  possam  ser 
oferecidas aos vários segmentos da população. 

Essa participação deve atingir todas as classes sociais, faixas etárias e 
segmentos específicos (crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoas que necessitam de cuidados especiais, da terceira idade e 
idosos).

Todas  as  iniciativas  devem  facilitar  o  acesso  da  população  aos 
equipamentos esportivos e de lazer dos bairros, conciliando a adequação das 
estruturas  existentes  com  a  implantação  de  novos  equipamentos  como: 
construção de  ginásios  esportivos  e  multidisciplinares ,  centros  esportivos 
varzianos, centros de lazer, quadras poliesportivas e coberturas de quadras, 
piscinas públicas, campos de futebol, campos de areia, academias ao ar livre, 
pistas de skate, canchas de bocha e de malha, ciclovias de lazer, locais com 
infraestrutura para caminhadas e outras manifestações corporais, entre outros.

Seguindo essa linha de ação e perseguindo esses objetivos, a Secretaria 
Municipal de Esportes Lazer e Atividades Motoras,  em sintonia e parceria 
com as  demais  secretarias  afins  apresenta  as  seguintes  diretrizes  para  os 
próximos quatro anos :

• Estabelecer  e/ou  manter  as  parcerias  atuais  com  os  conselhos  e 
grupos de apoio organizados como o Conselam , a Acesep, a Oscip 
Pira21,  o  Panathlon  Club  Piracicaba,  associações/clubes  e  ligas 
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piracicabanas das diversas modalidades esportivas , universidades e 
faculdades  ,  escolas  públicas  e  particulares,  Diretoria  de  Ensino, 
demais  conselhos  municipais,  Sistema  “S”  (Sesc,  Sesi  e  Sest), 
sindicatos,  fundações,  academias,  centros  comunitários,  clubes 
esportivos, empresas patrocinadoras e todas as demais associações e 
organizações relacionadas a esta temática, sempre buscando apoio e 
integração  para  o  bom  desempenho  e  desenvolvimento  das 
modalidades e dos programas já existentes e dos que venham a ser 
criados;

• Incrementar e estabelecer parcerias com empresas privadas que se 
interessem em patrocinar projetos e as equipes dos diversos esportes 
em competições regionais ou estaduais;

• Apoiar  institucionalmente  agentes  e  lideranças  comunitárias,  que 
surgem espontaneamente e que podem atuar como pontos de apoio, 
ligação e fontes de confiabilidade no desenrolar dos trabalhos junto à 
população dos diversos bairros;

• Interagir  com  as  ligas,  federações  e  confederações  desportivas  e 
órgãos  governamentais,  por  meio  de  parcerias,  convênios, 
intercâmbios e realização de eventos ;

• Manter e desenvolver novas atividades em conjunto com as demais 
secretarias  e  órgãos  públicos  municipais,  estaduais  e  federais, 
otimizando os recursos e integrando os trabalhos existentes e a serem 
implantados, visando oferecer aos cidadãos condições adequadas de 
saúde e uma melhor qualidade de vida em todos seus aspectos.

• Estimular o estabelecimento de parcerias que permitam a utilização 
das estruturas escolares e clubes sociais do município, entre outras;

• Realização  do  Calendário  Esportivo,  de  Lazer  e  Atividades 
Motoras  ,  dando ênfase a uma programação anual diversificada em 
todo o Município (Jogos Estudantis, Jogos Infantis, Jogos Regionais 
e Abertos do Interior, Jogos Regionais e Estadual do Idoso, Jogos da 
Juventude, Jogos Comunitários, Olimpíadas Especiais e da Terceira 
Idade,  Interpira  (jogos  universitários),  JEESP (Jogos  Escolares  do 
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Estado de São Paulo), torneios em todas as modalidades esportivas, 
entre outros ;

• Continuação, ampliação e qualificação dos programas tradicionais já 
existentes na Selam, dentre os quais destacamos :

• Projeto  Desporto  de  Base  -  PDB  ;  Programa  de  Atividades 
Motoras – PAM ; Programa de Apoio a Realização de  Eventos 
Esportivos, de Lazer e Atividades Motoras  ; Atividades Motoras 
para Pessoas que Necessitam de Cuidados Especiais ;  Lazer no 
Parque ; Ocupação, reforma, construção e animação de instalações 
esportivas  e  de  lazer  ;  Projeto   Férias  ;  Projeto  Clarear  e 
Paradesporto ; Programa da Terceira Idade ; Jogos Comunitários ; 
Esporte de Rendimento ; entre outros .
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