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APRESENTAÇÃO 

 

O plano diretor é uma lei que define como o município deve crescer e se desenvolver, de maneira que toda a 

população seja beneficiada com melhorias na sua qualidade de vida, protegendo o meio ambiente e a 

cultura e deve ser feito com a participação das pessoas que moram no município, tanto na cidade como na 

zona rural, porque são elas que melhor conhecem o lugar onde vivem e são as mais interessadas em 

encontrar um bom caminho para o futuro que desejam para si e para suas famílias. 

Este relatório irá apresentar as contribuições obtidas para a dimensão social Esporte/Lazer nas oficinas 

participativas realizadas na sede e nas áreas rurais do município, assim como a advinda da consulta popular 

virtual.  

Considerando o panorama emergido a partir dos estudos realizados no diagnóstico e as demandas da 

população colocadas nas oficinas participativas, foram elencadas propostas área de Esporte/Lazer de 

Conselheiro Lafaiete. 

 

1. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

 

Com gestão sediada na Secretaria de Esportes e Lazer, atualmente associada à Secretaria Municipal de 

Educação, tem orçamento e equipe próprios. No entanto, há necessidade de pessoal especializado para 

trabalhar nos diversos equipamentos disponibilizados pelo poder público em vários pontos do município, e 

de programas diferenciados para idosos e principalmente portadores de necessidades especiais. 

A infraestrutura pública do município para esporte e lazer conta com os seguintes espaços: Academia ao ar 

livre - 11; Campo de futebol – 7; Espaço multidisciplinar -1; Parque de exposições – 1; Ginásio poliesportivo – 

1; Pista de PumpTrack – 1; Praça públicas com bancos – 30; Quadra poliesportiva – 27. Estes se encontram 

com um bom estado de conservação. Infelizmente, apesar do município dispor de uma boa quantidade de 

espaços destinados ao esporte e lazer, são espaços com pouco acompanhamento de profissionais da área 

que, em sua maioria, estão concentrados em projetos que ocorrem na Praça CEUS. 

Alguns desses equipamentos estão distribuídos nas comunidades rurais –quadra em São Vicente, campo de 

futebol em São Gonçalo, quadra e campo de futebol no Rancho Novo – e quadra e campo de futebol no 

distrito de Buarque de Macedo. 

E vários deles estão distribuídos nas áreas de habitação de interesse social. 

Entretanto, a presença de dois cursos presenciais de educação física no município permite que exista oferta 

de mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços esportivos para a população. Esta oferta de mão-

de-obra qualificada (tanto profissionais já formados como estudantes dos cursos citados) também permite a 
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expansão dos serviços públicos esportivos para a população em geral, aproveitando os diversos espaços 

esportivos públicos já existentes. A boa conservação dos espaços existentes diminui, portanto, o custo desta 

expansão. Entretanto, o orçamento público destinado à área não comporta esta expansão. Assim sendo, 

fazem-se necessárias duas medidas capazes de sanar este problema. Por um lado, os gastos públicos na 

função devem se expandir de forma a permitir novas contratações. De outro, deve-se buscar envolver mais o 

setor privado nesta área. A utilização de políticas de incentivo e patrocínio das organizações locais pode 

permitir alavancar os serviços esportivos prestados à população sem impactar os cofres públicos. O incentivo 

às atividades voluntárias de professores e educadores físicos gerariam os mesmos efeitos. 

 

2. CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS 

 

 Espaços para as atividades de esporte e lazer, não contam com um profissional para orientar a 

população e carecem de manutenção e segurança. O entendimento é o de que esses espaços estão 

mal dimensionados no município. 

 Academias ao ar livre adquiridas, não estão funcionando por falta de local para sua instalação. 

Outras estão sendo depredadas, e não há orientação para o uso adequado dos equipamentos 

disponíveis. 

 A população nas zonas rurais não dispõe de espaços para realizar alguma atividade de 

esportes e lazer local sendo necessário deslocarem-se para realizar alguma atividade nessa 

área. 

 O horário de funcionamento dos espaços destinados a esporte e lazer não é adequado. 

 Os equipamentos esportivos necessitam de manutenção e limpeza. Os equipamentos sociais 

não dispõem de um horário de funcionamento adequado. 

 Ter mais espaços verdes é desejado e necessário ao esporte e ao lazer. 

 A localização e o acesso aos equipamentos são muitas das vezes inadequados, principalmente 

quando se fala em população com mobilidade reduzida. 

 Os projetos realizados pela secretaria começaram a ser paralisados bem antes da pandemia, e 

os poucos que ainda perduram estão centralizados em alguns poucos pontos direcionados 

basicamente apenas para crianças. 

 É necessária a ampliação de projetos para atender a diversos públicos. 

 O setor privado precisa ser incentivado a contribuir com o orçamento de eventos e projetos 

de esporte e lazer, bem como para alavancar a utilização de espaços que possam ser utilizados 

para estas atividades. 

 Os espaços públicos destinados ao esporte e lazer necessitam ser inventariados para que seja 

possível ver como estão instalados, e qual a situação de conservação dos equipamentos. 

 Faltam projetos para ocupar o tempo das crianças que moram nas comunidades de maior 

vulnerabilidade social. 
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 É necessário conhecer quais projetos de esporte e lazer existe, onde estão funcionando e qual o 

público atendido para se pensar em expansão e ou redistribuição de projetos, de forma que eles 

atendam um público diverso e mais bem distribuído territorialmente. 

 A população do município se recente da falta de orientação para as atividades de esporte e lazer. É 

necessário pensar na estrutura de recursos humanos desejável para a secretaria de esporte e lazer e 

é sugerida uma alternativa possível, como a busca de estagiários de educação física para trabalhar 

nos projetos da secretaria. 

 A busca de parcerias com a iniciativa privada, em troca de subsídios fiscais, também é sugerida como 

incentivo para atrair empresários locais que também poderiam assumir o pagamento de 

profissionais da área para trabalhar como monitores nos diversos equipamentos como academias ao 

ar livre e quadras poliesportivas. 

 A parceria da secretaria com outras secretarias, como a de educação, saúde e assistência social 

poderia ajudar nos três pontos levantados. Por exemplo, quadras próximas a escolas, postos de 

saúde e CRAS, poderiam ser utilizados por essas estruturas que ajudariam na gestão do espaço, na 

ampliação de projetos que poderiam atender a vários públicos e poderiam ter profissionais para 

orientar os usuários. 

 

3. PROPOSTAS PRELIMINARES 

 

Considerando os aspectos analisados no diagnóstico das atividades de Esporte e Lazer no município de 

Conselheiro Lafaiete e as demandas da população explicitadas nas oficinas participativas, foram elencadas 

propostas preliminares para essa área no município. Essas propostas buscam caracterizar aspectos mais 

amplos da gestão da política de esportes e lazer no município e foram formuladas com o propósito de 

fornecer subsídios para a gestão. 

 Promover e facilitar ainterlocução entre os entes responsáveis pela estruturação implementação 

e acompanhamento das atividades de esporte e lazer no Município, incluindo os das esferas 

pública e da iniciativa privada. 

 Acompanhar e opinar sobre projetos do Executivo relacionados ao esporte e lazer de interesse 

coletivo, junto ao poder legislativo. 

 Fazer o levantamento periódico das condições dos equipamentos destinados ao esporte e lazer, 

com vistas à sua recuperação e manutenção e planejamento para a execução dos reparos. 

 Planejar e propor a criação e o aproveitamento de espaços verdes de lazer comunitário, zelados 

pelas comunidades locais e pelo poder público, para preservá-los em condições de segurança e 

uso adequado. 

 Acompanhar as legislações estadual e federal que se relacionam e influenciam as atividades de 

esporte e lazer no município para subsidiar projetos e propostas. 

 Propor a criação de espaços de lazer nas áreas rurais evitando o deslocamento da população 

local para o espaço urbano. 
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 Planejar e propor a destinação de recursos humanos para orientar a população quando ao uso 

de espaços de esporte e lazer, em especial para aqueles que necessitam de manutenção e 

segurança e estão disponíveis para o acesso de toda a população. 

 Revisar o planejamento do horário de funcionamento dos equipamentos sociais de esporte e 

lazer, propondo o policiamento necessário e dentre outras questões, o uso de iluminação 

adequada. 

 Propor a realização de convênios com entidades formadoras de profissionais nas áreas de 

esporte e lazer junto à Prefeitura e através de outros colaboradores que atuam neste contexto. 

mantendo e fortalecendo as parcerias com as instituições de ensino superior do município. 

 Planejar e propor a melhoria da localização e do acesso aos equipamentos de esporte e lazer em 

especial para o uso da população com mobilidade reduzida. 

 Rever projetos de esporte e lazer da prefeitura, interrompidos antes e pela pandemia, em 

especial aqueles destinados a públicos diversos, além dos já planejados para crianças. 

 Promover eventos esportivos para a população local para além dos já existentes e consolidados 

no Município. 

 Promover a participação de atividades de esporte e lazer conjunta com outros municípios 

parceiros para a realização de eventos locais, intermunicipais e em nível regional.  

 Propor a criação e a adequação da legislação de esportes e lazer do município, instruindo sobre 

o papel dos órgãos envolvidos na gestão e de sua importância para a política de esportes e lazer 

local, a exemplo de conselho de esportes, secretarias parceiras e seus interlocutores, bem como 

de centros de referência de assistência Social (CRAS) e os centro de referência especializado de 

Assistência Social (CREAS)  

 Propor medidas para maior envolvimento da população nos projetos de esporte e lazer, 

buscando conhecer a sua contribuição para a identificação das necessidades e melhorias da 

política de esportes e lazer local. 

 


