GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER - SEDEL
OBJETO

Ministério

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Em virtude da distancia entre a capital e demais municípios, justifica-se a
Oferecer moradias aos atletas de baixa construção da casa do atleta a fim de dirigir problemas enfrentados pelos
renda oriundos dos municipios distantes atletas ,principalmente os de baixa renda ,se locomoverem para capital par
CONSTRUÇÃO
DA
Esporte da capital , afim de de garantir melhores participar de projetos campeonatos e competições esportivas.
"CASA DO ATLETA"
resultados nos rendimentos esportivos
da modalidade que desempenha.
É de suma importância a implementação de atividades motoras com caráter
educacional ,comunitário e esportivo na formação do ser humano. Os valores
CONSTRUÇÃO DE " 04
Construir espaços públicos destinados ao e conceitos que a o Esporte transmite, sendo adquirido por seus praticantes
QUADRAS
DE
lazer e à recreação , afim de garantir o o, justificam a importância em criar oportunidades para a prática de uma
FUTEBOL SOCIETY"
acesso ao esporte Educacional e
atividade motora nas vidas das crianças e jovens de baixa renda. Dessa forma
NOS MUNICÍPIOS DE Esporte Comunitario (atraves do Futebol Society ) a Construção das quadras de futebol society, vem fortalecer a pratica
SANTANA ,MACAPÁ,
as comunidade dos municipios de
esportiva, proporcionando uma opção de lazer as comunidades que vivem em
OIAPOQUE
E
Macapá, Oiapoque, Santana e Laranjal vulnerabilidade social.
LARANJAL DO JARI
do Jari
A SEDEL tem sua estrutura administrativa funcionado em salas em baixo das
arquibancadas do estadio zerão, sendo que o espaço fisico disponibilizado
não é suficiente para agregar todo seu corpo tecnico de funcionarios da
CONSTRUÇÃO
DO
Construir e equipar o Predio da
Secretaria, muitas tem que fazer revezamento ou até ficar nos corredores ,
PREDIO
QUE
Secretaria de Estado Desporto e Lazerd, para executar suas funçoes. Os equipamentos em sua grande maioria são
FUNCIONARÁ
A
A fim de oferecer aos funcionários e
absoletos, com uma tecnologia ultrapassada, Construir e equipar o Predio da
SECRETARIA
DE Esporte
usuários desta Secretaria de estado
Secretaria de Estado Desporto e Lazerd, é uma necessidade urgente, a fim de
ESTADO DESPORTO
melhores condições de trabalho e
proporcionar a seus funcionarios e usuarios melhores condições de trabalho e
E LAZER- SEDEL, NO
atendimento publico .
atendimento publico.
ESTADO DO AMAPÁ

MODALIDADE NATUREZA
VALOR
INTERVENÇÃO DESPESA CONTRAPART

VALOR
TOTAL

Construção

Investiment
o

70.000,00 3.500.000,00

Construção

Investiment
o

40.000,00 2.000.000,00

Construção

Investiment
o

120.000,00

R$
6.000,000,00

A falta de recursos para investir no esporte de rendimento e alto rendimento
no tem sido um problema enfrentado por todos os estados brasileiros, e no
Promover o esporte de alto rendimento Amapá não é diferente, o pouco investimento na formação de base,
normalmente traz muitas frustrações aos atletas e coordenadores de equipe. Apoio a eventos
REALIZAÇÃO
DA
atraves "REALIZAÇÃO DA COPA DA
A COPA DA FLORESTA, vem promover os atletas da modalidade esportiva e compettições Outras
"COPA DA FLORESTA"
FLORESTA "visando a descoberta e
Esporte
Despesas
EM
MACAPA
E
expansão do potencial humano esportivo de futebol a oportunidade de demonstrar seus talentos de alto rendimento
de Alto
Correntes
SANTANA
de alto rendimento,existente no estado "visando o potencial humano esportivo de alto rendimento,existente no estado Rendimento
do
Amapá.
do Amapá;

A falta de capacitação de recursos humanos pode ser apontada como o maior
problema do segmento da área esportiva no Amapá, que muitas vezes
interfere diretamente no desempenho de professores, técnicos e esportistas e
consequentemente atletas. A quantidade de ex-professores ou técnicos que
Implantar o Programa
não têm a qualificação necessária para esta função, ou aqueles oriundos de
a Capacitação de
outras áreas sem um conhecimento mais aprofundado sobre a administração
Capacitar e qualificar Recursos
técnicos e árbitros com
de organizações esportiva, é uma realidade no dia a dia da Secretaria de
Humanos nos setores meios e fins para
formação em esporte e Esporte
Esporte e Lazer do Amapá. Esta falta de material humano em quantidade, e
melhor gerir e promover o esporte no
para-esporte de
principalmente em qualidade, para atender a demanda do esporte, nos faz
estado do Amapá .
rendimento e alto
Implantar o Programa a Capacitação de técnicos e árbitros com formação em
rendimento;
esporte e para-esporte de rendimento e alto rendimento; A fim de dirigir tais
problemas.

Construção
e
Implantação
do
"
Complexo
Esportivo
Esporte
Vila do Esporte" na
Comunidade
quilombola do Curiaú

Desenvolver ações que possibilitem a
participação da comunidade quilombola (
de diversas idades) a praticas de esporte
e lazer ,promovendo a inclusão social,
resgate da cultura própria das
comunidades

O processo de garantia dos Direitos Quilombolas vem se efetivando desde a
década de 1980, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988. Em
seu Artigo 68, do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios, reconhece,
aos
“remanescentes
das
comunidades
de
quilombo”.
Desta forma o estado do Amapá ,vem através da Construção e Implantação
do " Complexo Esportivo Vila do Esporte" na Comunidade quilombola do
Curiaú possibillitar a participação da comunidade quilombola ( de diversas
idades) a praticas de esporte e lazer ,promovendo a inclusão social, resgate
da cultura própria das comunidades quilombola tradicional do Curiaú.

Outras
Despesas
Correntes

Capacitação de
Recursos
Humanos para Investiment
o Esporte de
o
Alto
Rendimento

20.000,00 1.000.000,00

10.000,00

500.000,00

30.000,00 1.500.000,00

Democratizar o acesso ao esporte
paralimpico , como forma de inclusão
Implantar o "Programa
social, contribuindo para a efetivação dos
Paradesportivo"
nos
Esporte direitos e construção da cidadania das
Municipios de Macapá
crianças, adolescentes e jovens,
e Santana
prioritariamente, com deficiência, em
situação de vulnerabilidade social.

Existe um grande número de crianças e adolescentes em idade escolar com
deficiência no estado do Amapá, porém esta população ainda é carente de
propostas esportivas e de lazer. Tá comprovado que a atividade física e
esportiva, em níveis variados, tem ajudado as crianças, adolescentes e os
jovens com deficiência a adquirirem, além de autonomia e independência, o
resgate da auto-estima, autoconfiança, relações pessoais e equilíbrio
emocional. Nesse sentido, por meio do "Programa Paradesportivo" o estado
visa buscar democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a
promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Além disso, constitui
dever do Estado garantir à sociedade, independente da condição
socioeconômica de seus distintos segmentos, o acesso ao esporte e ao lazer.

Desenvolviment
Outras
o e apoio a
Despesas
projetos
pra
Correntes
população

30.000,00

R$
1.500,000,00

