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Objetivo Geral :

“Garantir  para  a  população,  em  seus  vários  segmentos  (crianças, 
adolescentes,  jovens, adultos,  3ª  idade, mulheres,  pessoas com deficiência, 
entre outros), o direito à assistir, participar e a praticar atividades esportivas, 
motoras e de lazer.”

Para  que  este  objetivo  se  torne  coerente,  definimos  os  seguintes 
princípios e diretrizes básicas para a definição de nossas ações :

- Inclusão Social    pelo esporte, lazer e atividade motora; 

- Projetos Socio-esportivos

- Resgate da Auto-Estima de nosso povo, em especial dos esportistas ;

- Competições e conquistas Esportivas



- Participação organizada dos segmentos sociais  ;

- Participação organizada - Conselam

E  para  que  este  objetivo  se  torne  possível,  definimos  as  seguintes 
estratégias para viabilizar as ações do  PPA:

1. Descentralização e ampliação   da  oferta  de  espaços,  equipamentos e 
programas de esportes, lazer e atividades motoras para a comunidade 
nos diversos bairros da cidade ;

2. Continuidade das  parcerias com as instituições do município  (clubes, 
faculdades,  escolas,  associações,  centros  comunitários,  Sesi,  Sesc, 
Sest, Diretoria de Ensino, conselhos, entre outras) ;

3. Reafirmação  do  apoio das demais Secretarias Municipais, em especial 
das mais  afinadas com nossa área de atuação, para poder viabilizar as 
ações  previstas ;

Metodologia : 

Coordenação articulada para estabelecer as parcerias com órgãos públicos, 
instituições, empresas  e associações do município, do estado e da união para 
elaboração e concretização do PPA 2014-2017 

Distribuição básica dos recursos e ações no PPA:

I- Investimentos : criação de espaços físicos, obras, reformas e equipamentos: 
R$ 13.430.000,00 (18 %) 

II- Custeio:

1-Manutenção, ampliação e qualificação dos programas de atendimento: R$ 
39.150.000,00 (52 %)

2- Gastos com pessoal : ……..R$ 22.585.000,00 (30 %)

Total Geral (04 anos) : ………R$ 75.165.000,00



I – Investimentos

Espaços  Físicos  :  descentralização  e  diversificação  de  espaços  e 
equipamentos :

    Na perspectiva da inclusão social esportiva daremos continuidade ao nosso 
plano de intervenções em reformas e construções de espaços e equipamentos 
esportivos, de lazer e atividades motoras , que se materializam por meio de 
diversas ações no PPA 2014-2017 :  investimentos em ginásios,  campos de 
futebol,  centros  esportivos,  quadras  esportivas,  campos  de  areia,  pistas  de 
caminhada, entre outros espaços e equipamentos.  

Ações do PPA relacionadas aos investimentos: espaços físicos , obras, 
reformas e equipamentos  

Ação 162: Recuperação Espaços Esportivos : ...................................16 unid

Ação 164: Construção de Centros Regionais Esportivos:  ...............04 unid

Ação 166: Construção de Ginásios Poliesportivos : ..........................02 unid

Ação 167: Implantação de Espaços Equip. Esportivos : ...................10 unid

Ação 173: Construção de Campos de Futebol Varziano : .................08 unid

Ação 174: Construção de Campos de Futebol de Areia : ..................16 unid

Ação 175: Pistas de caminhada e ciclovias de lazer : ........................08 unid

Ação 178: Recuperação e Modernização do Estádio Municipal Barão da Serra  
Negra

Ação  179:  Recuperação  e  Modernização  do  Ginásio  Municipal  Waldemar  
Blatkauskas 

Ação 180: Conclusão do Centro Esportivo Varziano do Monte Alegre

Ação  181:  Conclusão  da  II  Etapa  do  Centro  de  Excelência  Olímpico  e  
Paralímpico

Ação 185: Recuperação e modernização do Complexo Aquático Dr. Samuel de  
Castro Neves    



Eventos Mundiais previstos nesse período e a relação com nossa cidade

Copa do Mundo 2014

CTS - Centro de Treinamento de Seleções 

Piracicaba também está entre as cidades selecionadas como  CTS (Centros de 
Treinamento de Seleções) para a Copa do Mundo de 2014, entre 43  cidades 
de SP e 149 municípios de todo País  que possuem CTS  já avaliados pelo 
COL (Comitê Organizador Local). Esse credenciamento possibilitou a conquista 
de  recursos  do  Ministério  do  Esporte  (1,8  mi)   para  continuarmos  a 
modernização do Estádio. 

Eventos Mundiais previstos nesse período e a relação com nossa cidade

Olimpíadas 2016  - Treinamento Pré-Jogos

Piracicaba teve 06 instalações esportivas pré-selecionadas para o processo de 
“Locais  de  Treinamento  Pré-Jogos”  das  delegações  que  virão  para  as 
Olimpíadas de 2016 ao Brasil. Entre 172 instalações pré-selecionadas de 73 
cidades em todo país. 

II- Custeio: 

1-Manutenção, ampliação e qualificação dos programas de atendimento e dos 
eventos :

1- Programas para crianças, adolescentes e jovens (PDB, Jogos Estudantis, 
Jogos Escolares, festivais esportivos, equipes de base, …. )

2- Programas para a terceira idade e idosos (Olimpíadas da 3ª Idade, voleibol 
adaptado, jogos de salão, …)

3-  Programas de atividades motoras e atividades motoras adaptadas (PAM, 
Paradesporto, Projeto Clarear, …) 

4- Recreação e esportes comunitários : Jogos Comunitários, Lazer no Parque , 
Projeto Férias, …



5- Eventos :  Dia do Desafio  ,  pedestrianismo, triathlon,  passeios ciclísticos, 
canoagem, torneios de lutas, Interpira, … 

6- Esporte de rendimento : Jogos Regionais e Abertos, Jogos da Juventude, 
ligas e federações, … 

Ações  previstas  no  PPA  para  viabilizar  o  Custeio  :   programas  de 
atendimento e os eventos  

Ação 161 - Parcerias para o Desenvolvimento do Esporte e do    
Lazer

Ação 163 - Participação nos Jogos Regionais e Abertos do 
Interior

Ação  168 -  Fornecimento de Energia Elétrica 

Ação  169 -  Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer 

Ação  170 -  Realização de Eventos do Calendário

Ação  171 -  Participação em Jogos e Competições Oficiais

Ação  172 -  Desenvolvimento do Esporte , do Lazer e Atividades    
     Motoras 

Ação  177 -  Desenvolvimento do Esporte de Formação

Ação  184 -  Apoio Administrativo a Selam   

II- Custeio: 

2- Gastos com pessoal  (professores , área administrativa e  
operacional )

Ação 183 – Gastos e Benefícios com  Pessoal da Selam 

Selam : “Sempre atuando juntos com a comunidade organizada”

Contatos - Site : www.selam.piracicaba.sp.gov.br

==============================


