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O QUE A SMEL JÁ CONQUISTOU - REALIZADOS

• ZONA NORTE

• Badra (Campos do União, Leão e Águia)

Campo do Águia do Badra



• Ginásio Roberto David (Sesc)

• Quadra Coberta São José

• Campo do SESC

• Campo do Guarany do Revista

• Campo do Urupês

• Praças Esportivas (21 de Abril do Boa Vista e a do Vila 

Maluf)

• Campo do Graziela (São José)

ZONA NORTE



• Campo do Botafogo – terá a colocação de Grama Sintética

1ª parte: através de Emenda Impositiva dos Senhores

Vereadores

ZONA NORTE



• ZONA SUL

• Campo do Palmeirinha

• Campo do Raffo



• Praça Esportiva Taba Marajoara

• Associação de Baseball e Softball de Suzano

ZONA SUL



CENTRO EXPANDIDO

Campos do Cruz de Malta, Monte Cristo, 13 de Maio,

Guarani e Suzanópolis (Região do Monte

Cristo/Suzanópolis/Imperador)

Campos do Vila Nova, Vitória, São José, Cacique e Bola

Branca (Região da Casa Branca/Vitória/Cacique/Colorado)

Campo do Vitória



CENTRO EXPANDIDO

• Complexo Poliesportivo Paulo Portela

• Praça 10 no Parque Maria Helena

• Arena Multiuso

• Parque Max Feffer

• Ginásio Arnaldo Marin (Ginásio da Guarda Mirim)

• Estádio Municipal Francisco Marques Figueira

• Pista de Atletismo do Estádio Francisco Marques Figueira

Estádio Municipal e Pista de Atletismo



Academia ao Ar Livre             Aikidô         Atletismo          

Badminton                 Basquete              Boxe   

Capoeira       Damas e Xadrez             Danças Populares    

Floorball            Futebol de Areia             Futebol de Campo

Futebol de Salão       Ginástica Artística        Ginástica Rítmica

Handebol             Jiu-Jitsu/Muay-Thai            Judô           

Karatê         Melhor Idade           Natação e Hidroginástica        

PCD               Skate               Sumô            Kendô      

Tênis de Mesa              Taekwondo         Vôlei

28 Modalidades Esportivas Desenvolvidas na SMEL através de 

Convênios



PLANO DE GOVERNO – Esporte e lazer

• Implantar os Centros Integrados de Cultura, Esporte e Lazer
(CICELs), equipamentos com características de uso integrado
para atividades esportivas, culturais, de lazer e de
convivência em consonância as demandas da cidade;

• Manter convênios com Associações diversas, permitindo que
as ações formativas e práticas esportivas cheguem a todos;

• Criar ações específicas de Esporte e Lazer para a Terceira
Idade e para Pessoas com Deficiência, concentrando-as no
Centro de Atenção Integral ao Idoso e às Políticas Inclusivas;

• Concluir o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) do Jardim
Santa Inês;



• Expandir as parcerias com as Secretarias Municipais e

Estadual de Educação e o acesso ao Esporte e ao Lazer para

todos, tudo por meio do uso de quadras aos finais de

semana e em horários diversos;

• Ampliar a instalação de Academias ao Ar Livre e estimular o

uso consciente e a manutenção das já implantadas;

• Construir o Parque Cultural e Esportivo no distrito de

Palmeiras;

• Promover Campeonatos Interclasses, Interescolares e outros,

a fim de incentivar a Integração Esportiva e Social e

possibilitar a descoberta de potenciais atletas;

PLANO DE GOVERNO – Esporte e lazer



• Investir na reestruturação e criação de Praças de Esporte e

Lazer nas Comunidades;

• Fortalecer o acesso à prática de Esporte, principalmente nas

Escolinhas de Futebol, Vôlei, Basquete, Skate e Natação,

com prioridade para crianças, adolescentes e jovens de

baixa renda;

• Reestruturar e fortalecer o Fundo Municipal do Esporte e a

Lei Municipal de Fomento ao Esporte;

• Estudar ações para que não haja descontinuidade das

Práticas Esportivas no final e no início de cada ano.

PLANO DE GOVERNO – Esporte e lazer



• Expandir a Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde,

para um grupo de estudo que possam dar Palestras e

Prevenções de lesões, higiene e doenças, para os atletas

locais (médicos, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas,

psicólogos, entre outros);

• Elaborar parceiras da SMEL com universidades e Entidades

de Ensino, estimulando a participação dos funcionários e

colaboradores da SMEL em cursos, congressos e

seminários da área. Visando também o intercâmbio de

experiências e pesquisas científicas entre as áreas;

PLANO DE GOVERNO – Esporte e lazer



• Capacitar e apoiar de modo contínuo, os gestores dos

Clubes locais, trazendo pessoas para darem Palestras e

Cursos em parcerias com as Entidades, Ligas e Secretarias

Municipais;

• Criar canais de Comunicações da SMEL com a iniciativa

privada para discussão de novas políticas esportivas na

cidade e parceiras para as diversas modalidades. Com

apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econônico.

PLANO DE GOVERNO – Esporte e lazer



PROJETOS FUTUROS

Em tempos de Pandemia, nos vimos diante da
fragilidade da vida humana, pensando qual a falta nos faz uma
atividade esportiva em nossa rotina diária, qual a falta faz uma
alimentação saudável.

É com esse pensamento de alinhar os esportes,
apresentamos os Projetos da Secretaria de Esportes Suzano
2021/2024. A SMEL realizará eventos e projetos para fomentar
o acesso da população com o esporte.

Nossa expectativa é que possamos superar o trabalho
realizado em 2019 com os esforços de todas as Entidades e
assim consigamos atingir a meta de 16.400 atendidos nas 28
modalidades praticadas em várias regiões de nossa cidade.



1 – Estender o atendimento nas diversas modalidades

esportivas nos bairros mais distantes, sendo que a SMEL irá

direcionar o atendimento,

2 – Projeto 24 horas de Esporte – consiste em várias

competições esportivas ao mesmo tempo em comunidades,

Ginásios, Parques, Escolas igualmente ao Dia do Desafio

(incentivo à prática de atividade física com saúde, bem estar e

confraternização),.

3 – No mês de Setembro (verde), mês oficial de Inclusão Social

das Pessoas com Deficiência, faremos uma Gincana Esportiva

no Parque Max Feffer.

PROJETOS FUTUROS



4 – No mês de Setembro (amarelo), propomos uma Ação no

espaço Max Feffer; um dia totalmente esportivo, com diversas

modalidades como: aula de Zumba, alongamento, massagem

relaxante e barracas com apoio do NAS (Núcleo de Apoio ao

Servidor) para ouvir as pessoas que precisam de um olhar,

uma atenção, trabalhando assim a Consciência Social na

prevenção ao Suicídio.

5 – Projeto Dançar não tem idade – consiste em aulas de dança

de salão para a 3ª Idade, além de praticar exercícios físicos

auxilia também a interação social.

6 – Memorial Esportivo e Cultural

PROJETOS FUTUROS



7 – Projeto Torneio de Damas/Xadrez para crianças e
idosos, proporcionando a interação de duas gerações.

8 – Projeto Atletismo nas Escolas Municipais – tem como
objetivo encontrar futuros atletas para as competições.

9 – Projeto Caminhada do Bem – no mês de Novembro
proporcionar uma caminhada de todas atividades
esportivas onde a taxa de participação é a doação de
alimentos para o Natal do mais carente, doação esta para o
Fundo Social.

10 – A SMEL vem propor que nos meses de Julho e
Dezembro (período de férias escolares), que deixam muitas
crianças ociosas e vulneráveis, foi pensando em dar
atenção aos alunos do Município, onde faremos
atendimento de recreação esportiva no Parque Max Feffer.

PROJETOS FUTUROS



• 11 – Lazer Esportivo – atendendo sempre uma Região
esportiva com bairros vizinhos participando, onde todas
Entidades (Associações) levarão suas modalidades para
interagir com os Munícipes,

• 12 – Torneio Interbairros – competição esportiva para
várias modalidades com equipes formadas dentro dos
bairros ou regiões da Cidade, podendo ser disputadas
nos dias de semana à noite ou aos finais de semana,
sendo que as finais seriam disputadas na Arena Max
Feffer,

• 13 – Trazer Cursos de Modalidades Paralímpicas para a
cidade em parceria com o CPB,

PROJETOS FUTUROS



• 14 - Ambulância SMEL – devido aos constantes eventos

entre Ginásios, Estádio e Parque, seria interessante uma

Ambulância do “Paulo Portela” com Equipe de Pronto

Atendimento,

PROJETOS FUTUROS



PROJETOS FUTUROS
• 15 - Copa São Paulo de Futebol Júnior

• 16 – Campeonato de Esporte Eletrônico - eSports

Jogos Eletrônicos



OLIMPÍADAS
• 2ª Olimpíada Escolar (Esporte + Educação) realizada

durante o Ano Letivo, contendo no Calendário

Escolar, com diversas modalidades: queimada mista,

atletismo, futsal masculino e feminino, etc.

• Olimpíada do Servidores da PMS,

• Olimpíada das APAEs – Fase Regional (2021),

• Olimpíada das APAEs – Fase Estadual (2024),

• 1ª Paralímpiada Escolar de Suzano com alunos das 

Escolas Municipais, Estaduais e Particulares,



OBRAS
• Finalização da Praça Esportiva Cruzeiro do Sul

• Custo da Obra R$ 64.000,00



• Finalização do Centro de Iniciação do Esporte - CIE do 

Santa Inês

• Custo da Obra R$ 4.100,000,00

OBRAS



OBRAS
• Ginásio Poliesportivo nas Palmeiras, com Campo de futebol,

Piscina para Hidroginástica e Natação. Este Complexo

Poliesportivo, teria o intuito de evitar o deslocamento de

participantes de natação para o Centro evitando o custo

para o Munícipe e atendendo muito mais praticantes,

• Custo da Obra R$ 4.000.000,00



• Piso Sintético na Pista de Atletismo no Estádio Municipal,

• Custo da Obra R$ 1.200.000,00

OBRAS



• Construir uma Piscina Municipal na Zona Norte para

não haver deslocamento da região para o Centro, com

espaço no CIE do Santa Inês

OBRAS



• Kit Praça do Lazer com Quadra Poliesportiva,

Academia ao Ar Livre, Mesa para Damas e Xadrez,

• Custo da Obra R$ 90.000,00

OBRAS



• Revitalização dos Campos alambrados de nossa Cidade,

• Custo da Obra R$ 800.000,00

OBRAS



• Academia ao Ar Livre no Complexo Poliesportivo Paulo 

Portela

OBRAS

Custo da Obra R$ 8.000,00



• Praça Esportiva no Colorado

OBRAS

Custo da Obra – Doação de Empresa



OBRAS
• VILA DO FUTEBOL - Parque Municipal Max Feffer,



• Acessibilidade em alguns próprios da Prefeitura,

OBRAS



• Construção do CIAD – Centro Integrado para o Atendimento

ao Deficiente, com piscina acessível (elevador ou rampa)

+/- 15m x 8m x 1,20, pista e campo para iniciação ao

Paratletismo, sala de danças, sala de musculação, academia

ao Ar Livre (adaptada), mesas de damas e xadrez,

atendimento de fisioterapia, médico, psicólogo e

nutricionista. Parcerias entre várias Secretarias.

OBRAS



• Construção da quadra coberta na APAE – espaço disponível

de +/- 15 x 09 metros,

OBRAS



Prolongamento do Campo do SESC ao Ginásio Roberto

David, com Pista de Cooper (Caminhada), Quadra de Futebol

de Areia, Playground para crianças, Academia ao Ar Livre,

etc.

Com a Implantação do Mirante daria uma grande visibilidade



Futebol de Areia

Playground

Academia 

ao Ar Livre

Custo da Obra R$ 300.000,00



Conquistas e Realizações

• 30/10/21 – Acesso do USAC à Série A3



Conquistas e Realizações

• 07/11/21 Voleibol Campeão da Superliga C



Conquistas e Realizações
• 10/11/21 Mural do Campeões



• 17 a 19/11/21 7ª Olimpíadas da APAE

Conquistas e Realizações



Conquistas e Realizações
• 04/12/21 Sonho Olímpico Corrida Jeferson 

Sabino



Conquistas e Realizações
• Gincana do Fundo Social



• Parceria com o SESI para as Escolinhas de 
Voleibol

Conquistas e Realizações



OBRIGADO

DEUS ABENÇOE

Não diga a DEUS que você tem um

grande problema.

Diga ao seu problema que você tem

um grande DEUS para solucioná-lo.


