15.9 Área do Esporte
15.9.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.9.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área do Esporte.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo?
15.9.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.9.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?
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15.9.1

Concordo sim com o
diagnostico e acho uma pena
o esporte esta com tão pouco
apoio, pois é uma área de
extrema necessidade e
importância e ao longo do
tempo fica provado todos os
benefícios que traz a toda
população.

As Atividades Físicas, assim
como a Atividade Cultural
serão prioridade na busca de
um ambiente saudável
intelectual e físico.

1º Acredite no
Desenvolvimento Social por
meio do Esporte;
2º Foco nos recém-formados
das universidades.

15.9.3

1º Incentivar o esporte nos
bairros com
acompanhamento de
profissionais e criação de
escolinhas de futebol e
outros esportes;
2º Incentivo às ligas
esportivas;
3º Formalizar um acordo
previamente firmado com o
Secretário Estadual de
Esportes Carlos Henriques
de revitalização de toda parte
esportiva da Escola Estadual
Manuel Inácio Peixoto.

Sobre o diagnóstico existem pontos a serem observados,
houve um crescimento considerável do ICMS esportivo
nestes últimos anos, tanto no que se trata de colocação no
ranking entre os municípios, como o valor do recurso que é
repassado pelo governo estadual pelas atividades
realizadas no município. Relatando sobre os espaços e
estruturas esportivas do município, observa-se que temos
simbolicamente um centro esportivo que é a praça de
esportes com uma piscina semiolímpica, uma quadra
coberta e uma quadra aberta. Foi construída a tão sonhada
pista de skate na atual gestão. Temos também um Ginásio
Poliesportivo que também atende toda a comunidade.
Parcerias com universidades de educação física para que
possa ter mão de obra qualificada. Adotaríamos sim uma
parceria parcerias publico e privada, já que o patrimônio
esportivo é utilizado por todos. Entende-se que todas as
partes devem estar interessadas para o estudo e evolução
deste projeto. As atividades da terceira idade já são
desenvolvidas em parceria entre as secretarias de Esportes
e Laser, Saúde e Assistência Social. Nosso plano de
trabalho é ampliar estas atividades como também renovar
as ações esportivas para esta área. Já sobre as novas
academias ao ar livre e a construção de novos campos de
futebol são de grande importância como já é previsto, como
também a manutenção dos já existentes.
Perspectiva da cultura esportiva e do lazer, e terá como
princípio básico uma gestão democrática e participativa.
Nesta direção, iremos articular, dentro de uma proposta
inovadora, as várias formas de atuar com o esporte e com o
lazer. Integraremos o esporte educacional, o esporte
participação, o esporte de alto rendimento, o esporte com o
turismo e lazer, em atuação conjunta com entidades
esportivas e a sociedade organizada.

Concordo e acrescento a necessidade de
diversificar a oferta de esportes no município

15.9.2

- Apoio permanente ao
esporte nos torneios e
olimpíadas intercolegiais,
revitalização da praça de
esportes reativando "escolas
esportivas" - para crianças e
jovens - em diversos
esportes (natação, handebol,
basquetebol, futsal, voleibol,
tênis, etc.);
- Incentivar, a criação
aplicativa de um
"Observatório do esporte"
que poderá mapear por
bairros todas as
oportunidades esportivas
para quem deseja socializar
e praticar esporte em
Cataguases: Clubes,
academias, profissionais,
espaço de lazer, academias
ao ar livre, etc.
- Apoio à Liga Esportiva de
Cataguases e à Liga
Esportiva Suburbana,
incentivo à criação de grupos
esportivos. Promoção de
campeonatos municipais e
regionais;
- Ajustar o plano de Lazer e
Turismo com o Programa de
Esportes, promovendo
encontros turísticos e
esportivos.

15.9.4

Ao final do meu mandato
O gosto de nossa juventude
espero ter meu plano de
pelo Esporte.
governo todo efetivado e
implementado no que diz
respeito ao esporte na cidade
de Cataguases.

Estamos chegando ao fim do mandato, mas acredito termos
conseguido realizar boa parte de nossa proposta. Com tudo
para colhermos frutos temos que dar continuação, pois
plantamos e queremos colher às vitorias junto com a
população de nossa Cidade.

Aumento da atividade física em Cataguases
Espaços existentes para prática de esportes
totalmente revitalizados

As escolas particulares,
publica estadual e pública
municipal compartilharão as
Secretarias de Esporte e
Cultura, com o apoio da
Secretaria da Educação
despertando talentos e
habilidades, e o
enriquecimento intelectual e
físico de jovens e crianças.

O uso de atividades complementares para melhora
de índices educacionais: a experiência do
município de Santa Maria de Jetibá

1. Passeios ciclísticos
2. Retorno dos jogos JESC, JIMI e JEMG

