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LAZER/RECREAÇÃO/ESPORTES – DADOS E INDICADORES

GESTÃO

- este setor, diferentemente do que ocorre em educação e saúde, não conta com
uma organização integrada verticalmente entre os três níveis de governo; não há
padrões gerais estabelecidos para o atendimento das demandas, nem qualquer
tipificacão comum dos equipamentos; fica, portanto, a gestão, inteiramente por
conta do Município, podendo ocorrer o recurso a alguns programas isolados, de
iniciativa dos demais níveis de poder
- a gestão do setor contava, até recentemente, com uma unidade central, a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, criada pela Lei municipal 2.146/99; em
2004, atendendo a uma aproximação maior com os conceitos que presidem à
organização do atendimento, essa unidade veio a ser re-denominada Secretaria
Municipal da Atividade Física, Esporte e Lazer (Lei 2.523/04); antecipando essa
orientação, fora criado, em 2003, com caráter consultivo e de apoio à gestão, o
Conselho Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer – CMAFEL – (Lei
2.449/03), que compõe, hoje, com a unidade de linha central, o sistema de gestão
do setor; Conselho composto por cinco representantes de Secretarias Municipais
(Atividade Física, Esporte e Lazer; Assistência Social; Cultura; Educação; Saúde),
e representantes de segmentos da sociedade civil (associações de bairros;
entidades esportivas; professores de educação física; ONGs)
- a atividade da Secretaria se desenvolve por meio de quatro Coordenadorias,
assim tematicamente definidas:
•Atividade Física
•Esporte Competitivo
•Esportes de Base
•Lazer
- recursos para o setor
•fonte principal: dotações orçamentárias
•Fundo de Apoio ao Esporte – FAE – (Lei 2.116/98)
o contribuições dos servidores públicos (até R$ 1,00/mês, com débitos em folha)
o total arrecadado em média por mês: R$ 3.500,00
o utilizado na compra/reforma de material para práticas esportivas, atividade física
e lazer
•Grêmio Esportivo de Santana de Parnaíba – GESP – criado em 14/11/2002
o doações de empresas e micro-empresas (contrapartidas em incentivos fiscais e
divulgação das contribuintes em eventos do setor)
o subsídio mensal da Prefeitura (Lei 2.532/04)
o serve a palestras, cursos, compra de materiais esportivos, benefícios aos
munícipes e atletas em forma de material, treinamento, refeições, etc...
o instituição propiciou filiação do Município a federações e confederações para
participação em competições oficiais.

EQUIPAMENTOS

- municipais e privados (integrados estes ao atendimento mediante convênios)
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- tipologia
• conjunto poliesportivo
• ginásio poliesportivo
• centro esportivo
• clube atlético
• campos de futebol
- rede de equipamentos
• poliesportivos (Q/T – A.11.1)
• campos. (Q/T – A.11.2)
(PR – A.09.1)

ATIVIDADES E PROGRAMAS

- desenvolvidos através das Coordenadorias
• Coordenadoria de Atividades Físicas (Q/T – A.11.3)
• Coordenadoria de Lazer (Q/T – A.11.4)
• Coordenadoria de Esporte de Base (Q/T – A.11.5)
• Coordenadoria de Esporte Competitivo (Q/T – A.11.6)
- eventos associados (desenvolvidos através de Coordenadoria não formalizada
na estrutura). (Q/T – A.11.7)

ATENDIMENTO/DESEMPENHO

- atendimento a contingentes crescentes de munícipes, em processo de
ampliação

- ausência de padrões sistematizados de planejamento e programação para o
setor no Município impede avaliações mais precisas quanto ao desempenho.
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Q/T-A.11.1
Município de Santana de Parnaíba - LAZER / RECREAÇÃO / ESPORTES
UNIDADES POLIESPORTIVAS

Munícipes AtendidosLocal Estrutura Área
Ano Nº médio/

dia
1997 1,9

2000 65,0

2004 83,0

Bairro Fazendinha.
Conjunto Poliesportivo Ver.
Reinaldo Santos.

R. Espírito Santo, 726

1 piscina aquecida coberta;
2 quadras poliesportivas;
2 salões -dança/ lutas/ ginástica;
6 vestiários;
1 pista de skate de 282 m2,
4 salas para reuniões e aulas
teóricas;
1 palco 51,5 m2;
Jardim em volta da pista 180 m2;
Almoxarifado e 2 recepções.

Terreno: 2.300 m2
Área construída:
2.000 m2.

1000
pessoas
por dia no
“Proj
Divulg”

2000 16,1Bairro Vila Nova (1)
Ginásio Poliesportivo
“Armando Frediani”
R. Prof Edgard de Moraes,
476
Jd. São Luiz

1 quadra poliesportiva;
2 vestiários;
Bar;
Almoxarifado e administração;
(2006: nova estrutura para
ginástica olímpica)

Terreno: 1.475 m2
Área construída:
1.475 m2

2004 39,2

2000 4,0Bairro Parque Santana
Centro Esportivo Parque
Santana
Rua Leão, 29 – Pq
Santana 1

1 piscina aquecida coberta
Salões -dança/ lutas/ ginástica,
2 vestiários
Recepção

Terreno: 250 m2
Área construída:
350 m2

2004 9,6

1997 2,6

2000 11,3

Bairro Centro
Sede da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer

Rua Meatinga, 64

1 piscina aquecida coberta;
3 salões -dança/ lutas/ ginástica;
2 vestiários;
Almoxarifado e administração.

Terreno: 1.20 m2
Área construída:
1.120 m2

2004 17,4

Bairro Cento Vinte
Conjunto Poliesportivo do
Bairro 120
Rua Estrela Dalva, 418

1 piscina aquecida coberta;
2 quadras poliesportivas;
1 quadra de areia;
Salões dança/ lutas/ ginástica;
Vestiário;
Praça recreativa;
1 pista de caminhada ao redor da
estrutura externa;
Recepção.

Terreno: 5.000 m2
Área construída:
2.025 m2

2004 74,0

2003 32,8Bairro Colinas da
Anhanguerra
Centro Esportivo Colinas
da Anhanguera
Rua Eliseu Visconde, 20

Piscina aquecida coberta;
Salões -dança/ lutas/ ginástica;
Vestiário;
Recepção.

Terreno: 447 m2
Área construída:
729 m2 2004 42,4

1997 1,3Bairro Centro
Clube Atlético Sant’Anna
Rua Suzana Dias, 260

Quadra poliesportiva.

2000 2,6

Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
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Q/T-A.11.2
Município de Santana de Parnaíba - LAZER/RECREAÇÃO/ESPORTE
CAMPOS DE FUTEBOL
Localização / Identificação (1) Nº médio de atendimentos/

semana – 2004

Bairro Vila Nova - Campo Municipal Gabriel Marques da Silva (Centro) 482,3
Bairro São Luiz - Campo de Futebol (2) 7,7
Bairro Fazendinha - Campo Beira Rio (2) 25,1
Bairro Refúgio dos Bandeirantes - Campo Refúgio (2) 3,6
Bairro Parque Santana - Campo Parque Santana (2) 9,6
Bairro Colinas - Campo Colinas (2)

Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
(1) “Projeto para Divulgação” p. 6: menciona 5 campos: (Fora o do Centro + 4 núcleos: bairros São Pedro, Parque
Santana, Refugio dos Bandeirantes, Fazendinha), por meio de convênios entre Prefeitura, associações de bairros e
iniciativa privada.
(2) Exceto o Campo de Futebol Municipal no Centro, os outros resultam de convênios firmados pela Prefeitura com
associações de bairros e a iniciativa privada.
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Programa Projetos Histórico Objetivos Público Alvo /
Atendimento

(concepção geral
do Programa)

Implantado em
2001. Parceria com
o Estado, que o
desenvolve desde
1996 e tem
repercussão
mundial.
No Município,
composto por
Projetos com o
mesmo objetivo geral
e alvos específicos.

Levar o conhecimento sobre os
benefícios da atividade física,
aumentar o envolvimento com a
atividade física, combater o
sedentarismo, melhorando a
qualidade de vida por meio de
hábitos saudáveis.

64.072 pessoas
em 2004

Agita Galera Iniciado em 2002. Combater o sedentarismo entre
escolares, enfatizando e/ou
estabelecendo a relação existente
entre atividade física regular e
saúde ao longo da vida.

Comunidade
escolar
(professores,
alunos, pais e
dirigentes) - 41
escolas.

Agita
Funcionário
(ginástica laboral)

Iniciado em 2003. Aumentar produtividade do
trabalho, diminuir a
absenteísmo, rotatividade e
custos médicos, melhorar
imagem institucional,
relacionamentos e qualidade de
vida.
Prevenir doenças laborais (LER,
DORT, etc).

Funcionalismo
público do
Município.

Agita
Trabalhador
(mega evento em
parceria com
Secretaria da
Saúde)

Iniciado em 1º de
Maio 2002.

Oferece atividades físicas,
esportivas, lazer e serviços à
população.
-tenda da Secretaria da Saúde;
- testes de diabetes, glicemia,
colesterol e pressão arterial;
-tenda com corte de cabelo
gratuito;
-tenda da SMAFEL com avaliação
física – (peso, estatura, índice de
massa corporal, circunferência de
cintura e quadril, relação cintura-
quadril) e orientações de
atividades físicas e nutricionais.

Trabalhadores e
familiares, inclui
crianças. Média
de 3.000 pessoas.

Semana da
Atividade Física
Comemora o 6 de
Abril, dia estadual
e mundial da
atividade física.

Iniciado em 2002. Todas as escolinhas de esportes
realizam atividades diferentes da
rotineira e transmitem informações
sobre estilo de vida ativo e
saudável.

Todas as faixas
etárias.

Caminhando e
Pedalando nos
Bairros
Descentralizado
para diversos
bairros e unificado.

Iniciado em 2002. Integrar a comunidade local por
meio de atividade saudável. Os
100 primeiros inscritos ganham
camiseta do evento.

Pedalando: 200
pessoas e
Caminhando: 300.
Hoje unificado.

Torneios de
Lambaeróbica

Iniciado em 2003. Integrar as cidades e prestigiar o
município.

Grupos do
município e
região.

Vivandando
Nos bairros da
Fazendinha,
Colinas, Pq.
Santana, Jd. São
Luís e Bairro 120

Iniciado em janeiro
de 2005.

Caminhadas em grupo.

Mostra de Dança Iniciado em 2005. Promover integração e cultura da
região.

1. AGITA
SANTANA DE
PARNAÍBA

Trilha Ecológica Iniciado em 2005. Promove descontração,
conscientização e respeito à
natureza.

Público que busca
aventura e
ecologia.

Q/T-A.11.3
Município de Santana de Parnaíba - LAZER/RECREAÇÃO/ESPORTE
PROGRAMAÇÕES - COORDENADORIA DE ATIVIDADES FÍSICAS
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Hiperdiálogo
Parceria da
Secretaria de
Saúde.

A ser implantado em
2005.

Sensibilizar os grupos de hiperdia
sobre a importância de estilo de
vida ativo e saudável, no combate
e prevenção dessas doenças.

Grupos de
hiperdia
(hipertensão e
diabetes) dentro
das unidades de
saúde.

Comemoração do
Ano da Educação
Física e Esporte
Torneio a ser
promovido pela
SMAFEL em
Setembro.

Em implantação. Comemorar o a ANO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA e ESPORTE,
instituído pela UNESCO.

Funcionários
inseridos que
quiserem
participar.

2.
AVALIAÇÃO
FÍSICA

Em parceria com
Secretaria da
Saúde.

1a. fase iniciada em
2004.

Realizar anamnese (coletas de
informações de saúde e estilo de
vida dos indivíduos). Próximo
passo: realizar testes
antropométricos (peso, estatura,
circunferência, dobras cutâneas e
outros), neuromotores (agilidade,
força, flexibilidade entre outros),
metabólicos (potência aeróbia e
anaeróbica), análise de maturação
sexual (nível de desenvolvimento
maturacional), e trabalho em
conjunto com nutricionista,
objetivando inicialmente,
diagnosticar e traçar o perfil de
aptidão física do público alvo, para
estruturar e prescrever atividades
e exercícios físicos e planos de
aulas de forma adequada e
segura.

Munícipes
inseridos nos
Centros
Esportivos da
SMAFEL.

3. AULAS DE
GINÁSTICA E
DANÇAS

De segunda a
Sábado
Modalidades:
Ginástica de Solo;
Dança do Ventre;
Dança de Salão;
Lambaeróbica;
Ginástica
LocalIzada;
Ginástica
Aeróbica; Samba
Rock.

Faixas etárias
diferentes, desde
4 anos.

4. DIA DO
DESAFIO

Competição com
cidades cubanas.
Organização geral
do SESC.

Em 2003 e 2004. 2003 - 54 mil
pessoas em
atividade física
por pelo menos 15
min.
2004 –
participação
diminuir para
49,52% da
população, a
maior participação
na região.

Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
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Q/T-A.11.4
Município de Santana de Parnaíba - LAZER/RECREAÇÃO/ESPORTE
PROGRAMAÇÕES – COORDENADORIA DE LAZER
Programa Atividades Participantes
Ruas de Lazer – desde 1998
sábados e domingos, alternando
bairros
objetivo: incentivar a prática
esportiva para desenvolvimento de
capacidades psicomotoras.

Recreação e esportes em locais
adaptados: dança, pintura, futsal,
vôlei, xadrez, dominó, damas, pingue-
pongue, pintura de rosto, cama
elástica, piscina de bolinhas, pula-
pula, futebol de sabão, surf e touro
mecânicos, tobogã, bang run.

60 a 1.500 pessoas por
evento.

Verão na Praça – desde 2001,
sábados de janeiro e fevereiro.
evento esportivo e social nas férias,
período pré-Carnaval
Visa desenvolvimento de
capacidades psicomotoras.

Aulas abertas de dança, brincadeiras,
jogos e ginástica na praça central da
cidade.

Atingiu 1.500 pessoas/ dia
07 a 14 anos.

Ginásio Encantado – desde 2002
Dia das Crianças
Visa retirar crianças e adolescentes
das ruas e ocupá-las de maneira
saudável.
2004: no Ginásio de Esportes do Jd
São Luiz, no Cjto Poliesportivo
Bairro 120 e Ginásio de Esportes
da Fazendinha.
Prefeitura oferece transporte de
bairros mais afastados e lanches.

Atividades recreativas que estimulam
o debate sobre temas como drogas,
violência e vandalismo
Jogos, brincadeiras, oficinas de artes,
peças de teatro e brinquedos infláveis
são montados em local seguro e
animados por professores e monitores
especializados, além de personagens
infantis.

Reuniu mais de 5 mil
pessoas.
Em 2004, evento em 3
bairros atingiu 17.000
crianças e adolescentes,
arrecadando brinquedos para
crianças carentes de 4 a 18
anos.

Natal Encantado – 2004 e 2005
nas unidades da SMAFEL.

Atividades recreativas .

Dia das crianças – Promover um
dia de lazer e divertimento.

Atividades que desenvolvam o lúdico,
coordenação, criatividade e
sociabilidade

Crianças.

Dia do trabalhador – Homenagear
e integrar os trabalhadores do
município, dando a opção de um dia
de lazer.

Brincadeiras, gincanas, jogos,
atividades física (aulas de
lambaeróbica e ginástica aeróbica) e
dicas para manter vida saudável.

Ação comunitária – Proporcionar
atividades divertidas aos usuários
dos serviços comunitários, além de
incentivar atividades físicas.

Atividades de recreação, lazer, dança,
jogos e arte, proporcionando um
ambiente de sociabilização.

Usuários dos serviços
comunitários.

Lazer nas Escolas – desde 1998,
Parceria com a Secretaria de
Educação
Objetivo: desenvolver através do
lúdico, o respeito, consciência e
espírito de cooperação despertando
a criatividade para a busca de
alternativas para qualquer tipo de
situação.

Recreação, esportes e
representações (teatro) em todas as
creches, EMEF, EMEI.

Mais de 13 mil crianças,
idades entre 1 e 12 anos, das
mais de 45 unidades
escolares, durante todo ano
letivo.
A cada semana, o projeto é
realizado em uma escola
diferente.

Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
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Q/T-A.11.5
Município de Santana de Parnaíba – LAZER / RECREAÇÃO / ESPORTE
PROGRAMAÇÕES - COORDENADORIA DE ESPORTE DE BASE
Programa Atividade Participantes

Práticas esportivas e lazer. A partir de 3 anos de idade.
segunda a sábado, nos períodos
matutino, vespertino e noturno.

Programa Escolinhas de Esportes –
início 1997 promover a
integração e incentivar a prática
esportiva, proporcionar diversão,
desenvolver as aptidões,
disciplina, competitividade,
criatividade e responsabilidade.
Torneios das Escolinhas
– início 1998 integrar todos os
alunos das escolinhas.

Torneios das Escolinhas
torneios esportivos em todas
as modalidades (1)
desenvolvidas nas escolinhas,
batizados de capoeira, troca de
faixas entre as Unidades de
diferentes bairros da SMAFEL .
(1) Karatê, Basquete, Boxe,
Capoeira, Futebol, Futsal,
Ginástica Olímpica, Handebol,
Hidroginástica, Jiu-Jitsu, Judô,
Kick-Boxing, Mini-Tênis, Natação,
Skate, Vôlei e Xadrez e Damas.

Semestralmente.
1997: 707 alunos.
2004: 7.056 alunos em 21
modalidades.

Jogos Escolares – início 1998
-parceria com a Secretaria
Municipal de Educação.
- alternativa às escassas opções de
práticas esportivas no município.
- estimular a formação integral dos
alunos, disciplina, responsabilidade
e socialização.

Disputas entre escolas da rede
municipal, nas diferentes
modalidades esportivas.

Duração: três meses
2004: VIII Jogos Escolares - 31
escolas e certa de 3.500 atletas
nas modalidades de atletismo,
basquetebol, handebol, futebol,
futsal, natação, queimada, truco,
voleibol e demais alunos de 9 a 17
anos.

Jogos Sindicais – desde 2000
Aumentar vínculos pessoais e
confraternização entre as
repartições da Prefeitura.

Disputas em diferentes
modalidades esportivas.

Funcionários da Prefeitura
Municipal.
2004: V Jogos Sindicais - 500
funcionários (atletas) de 22
Secretarias, em 6 modalidades
(futebol, futsal, voleibol, handebol,
xadrez e truco).

Jogos de Verão
– início 2004.

Disputas em diferentes
modalidades esportivas.

2004: I Jogo: duração de 14 dias
250 atletas (futebol de areia e vôlei
de areia).

Campeonato Municipal de
Futebol – desde 1997
Times inscritos recebem da
Prefeitura uniformes e bola.

Campeonatos de Futebol nas 1ª,
2ª e 3ª Divisões (tradição no
município).
1998: incluída categoria juvenil e
o rebolo de futebol.
1999: incluída categorias infantil
e veterano,
2000: criada a Copa Industrial de
Futebol
2002: categoria veteraníssimo

Anual.
Reúne hoje 84 equipes, com 2100
pessoas entre atletas e dirigentes.

Campeonato Municipal de Futsal
-desde 1998.

1998: I Copa Industrial de Futsal
1999: campeonato de 1ª e 2ª
Divisões.
2000: inclusas as categorias
menores e o rebolo de futsal.
2001: inclui atletas parnaibanos
de outros municípios.

Trabalhadores da indústria e
comércio.

Tempo Livre
– início em 2004.

de segunda, quarta e sexta, das
17:00h às 21:00h, sábados das
08:00h às 16:00h e aos
domingos das 08:00h às 12:00h
os espaços da S.M.A.F.E.L.

Todos os municies.

Recreação Esportiva -início em
2005.

Crianças e adolescentes de 4 a 16
anos.

Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
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Q/T-A.11.6
Município de Santana de Parnaíba - LAZER / RECREAÇÃO / ESPORTE
PROGRAMAÇÕES - COORDENADORIA DE ESPORTE COMPETITIVO
Participações em competições
Desde 1997, nova diretriz para o esporte parnaibano, Praticamente todas as modalidades esportivas.
Objetivo fortalecer solidariedade, cooperação, trabalho em equipe e limites.
Jogos Abertos do Interior – (2002, 2003, 2004).
Jogos Regionais – desde 1997.
1997: em São Caetano futebol.
2004: atletismo, basquete, bocha, capoeira, futebol, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação,
taekwondo, tênis, voleibol, vôlei de praia, jiu-jitsu, skate e luta olímpica. Participação de 39 municípios e mais
de 9.000 atletas.
Competições externas: Equipes representarão o município em: Natação, Voleibol,Skate, Futsal, Futebol
(competições estaduais); Luta Olímpica (Pan Americano) Boxe, Canoagem, Karatê (mundial).
Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.

Q/T- A.11.7
Município de Santana de Parnaíba - LAZER / RECREAÇÃO / ESPORTE
PROGRAMAÇÕES - CORDENADORIA DE EVENTOS
Arraial Esportivo – desde 2000 A renda do evento é revertida para o Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) e
GESP.
Festival de Pipas – desde 2001.
Semana de Comemoração do Aniversário de Santana - desde 2002.
Bingos – desde 1999.
Campeonato de Truco desde 2000
Festival de Bocha – início 2003.
TORNEIOS –2005: previstos diversos torneios, de Pesca; Damas e Xadrez; Dominó; Ping-pong; Canastra;
Sinuca; Futebol de Botão.
Projeto Arrecadar - A partir de 2000, alimentos não perecíveis passaram a ser arrecadado como forma de
taxa de todas as inscrições para os torneios, campeonatos e jogos realizados pela Prefeitura. Em 2000
arrecadou 5 toneladas. A contribuição é encaminhada para a assistência social, que distribui cestas básicas
para famílias carentes.
Passe o Natal Sem Fome – desde 2000. Arrecadação de alimentos, pelos funcionários da área de Esportes.
Em 2003: arrecadou 700 kg de não perecíveis para compor cestas de Natal distribuídas para a população de
baixa renda.
Fonte: SMAFEL, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 2005.
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