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SERVIÇOS OFERECIDOS PELO GABINETE: 

 

 

 
INTRODUÇÃO: A Secretaria Especial do Esporte tem a função de assessorar o Ministério da 

Cidadania na supervisão e coordenação da política nacional de desenvolvimento da 

prática esportiva. 
 

SERVIÇOS:  Promoção e o desenvolvimento de planos e programas municipais de esporte e 

lazer junto a todos os segmentos sociais do Município; Análise e a proposição de políticas de 
atração de investimentos e de dinamização das atividades esportivas e recreativas do Município; 

Organização do calendário de eventos esportivos e recreativos do município; Organização e 

execução de programas de desenvolvimento do esporte amador e de eventos desportivos de 

caráter popular; Apoio à organização e ao desenvolvimento de associações e grupos com fins 
desportivos e de lazer, com bases comunitárias e exercer outras competências correlatas. 

 

A Gerência de esporte desenvolve os seguintes serviços oferecidos ao cidadão : 
 

 Campeonato Rural – Futebol; 

 Campeonato Municipal – Futebol; 

 Campeonato Municipal – Futsal (Masculino e Feminino); 

 Cameponato Municipal – Handebol (Masculino e Feminino); 

 Corrida Paulo Miranda; 

 Jogos Estudantis; 

 Semana da Educação Física; 

 Projeto Criando laços;  

 Escola de arbitragem;  

 Escola de qualificação para goleiros; 

 Dentre outras atividades desenvolvidas pela gerência.  

 

PRÉ REQUISITOS PARA PARTICIPAR DOS PROJETOS OFERECIDOS PELA 

GERÊNCIA: 

 

 Está matriculado na rede pública de ensino municipal ou estadual; 

 Apresentar o cartão de vacina atualizado; 

 Residir no municipio;  

 Idades entre 08 e 18 anos. 

 Mais informações, entrar em contato com a Gerencia de esportes. 

  
 

ENDEREÇO:   Av. Odonel Miranda Rios - S/n - Centro  

 

HORÁRIOS:    Das 08:00H as 12:00H e das 14:00H as 17:00H 
 

CONTATO: (74) 99190-9226 / 99107/9039 

 
 

 

EVANDRO CARDOSO DE ANDRADE NETO 
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GERENTE DE ESPORTE 
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