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GUARIBA-SP 

À Secretaria de Esportes e Lazer compete:  
I - planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades pertinentes ao 
desporto e ao lazer comunitário, a fim de incentivá-las como forma de 
promoção social, nos termos do § 3º, do art. 217, da Constituição Federal, 
definindo as ações de acompanhamento e desenvolvimento, a fim de assegurar 
o cumprimento das metas e objetivos traçados constantes dos planos de ação 
do Governo Municipal;  
II - fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio e 
longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem cumpridos 
pelas unidades administrativas subordinadas;  
III - supervisionar o desenvolvimento dos programas esportivos, avaliar a 
execução dos mesmos, tendo em vista o cumprimento dos objetivos propostos 
com o máximo aproveitamento dos recursos orçamentários disponíveis, assim 
como estudar as necessidades comunitárias no campo dos desportos, propondo 
medidas que visem a ampliação de suas atividades, a fim de promover 
programas cívico-desportivos de interesse geral do Município; 
IV - estabelecer, em conjunto com os órgãos estaduais, federais e com os 
seguimentos ativos do meio social, ouvido o Executivo Municipal, programas, 
convênios, acordos, parcerias e outros, necessários e/ou oportunos, para 
execução de projetos de interesse da Secretaria; 
V - supervisionar e administrar o Centro de Lazer do Trabalhador “Vereador 
Eduardo Atique”, o Ginásio de Esportes e as áreas públicas destinadas à prática 
desportiva, como campos de futebol, quadras poliesportivas e similares, 
principalmente, o material e o patrimônio, por meio do gerenciamento de 
estoques, e da conservação e manutenção de móveis, equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para controlar despesas e evitar deterioração, 
desperdício e depredação; 
VI - promover as ações e políticas públicas de natureza física, esportiva, 
recreativa e de lazer, para efeito de difundir e estimular sua prática em toda 
comunidade, dentro de uma perspectiva de vida melhor e mais saudável, 
destacando-se o incentivo aos jovens e adolescentes para praticarem diversas 
modalidades esportivas e cultivarem o espírito de competição, lidando com 
vitórias e derrotas, e moldando, assim, o próprio caráter e a cidadania; 
VII - planejar novos meios de lazer comunitário, como a criação e a revitalização 
de praças, parques e espaços urbanos referenciais, com a instalação de 
aparelhos de ginástica, com vistas a aumentar a frequência de usuários e 
transformar os locais em centros de lazer e recreação para a população;  
VIII - manter em funcionamento e disponibilizar horários para aprendizado de 
modalidades desportivas, com instrutores capacitados, visando afastar crianças 
e adolescentes das ruas, protegendo-as de situações de risco e de 
vulnerabilidade social, incentivando-as para participação em treinamentos, 
torneios e campeonatos, a fim de descobrir novos talentos, proporcionando-lhes 
atividades sadias e fortalecendo o empenho nos estudos;   
IX - desempenhar outras tarefas ou funções correlatas, que lhe forem 
determinadas pela autoridade superior competente, quando o serviço exigir. 

Secretário Wagner Rogério Osti 

Contato 
  Telefone: (16) 3251-3422 

email: esportes@guariba.sp.gov.br  

Expediente Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h – das 13h às 17h. 
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Serviço 1 – ACADEMIAS AO AR LIVRE 

Descrição 
São vários aparelhos de academia disponibilizados nos bairros para a 
prática de atividade física. 

Público Alvo Munícipes do Bairro e público em geral. 

Requisitos 
Necessários 

Não há requisitos específicos necessários. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar Não é necessário solicitação. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Bairros: Nova Rocca, Jd Irajá, Parque dos Lagos, Jardim Paulistano, 
Jardim Jussara, Jardim Primavera, Residencial Laurentiz, Residencial 
Morada do Sol, Mariana II, Vila Varella, Residencial Mangolini, Cohab I. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422, porém não é necessário agendamento. 

Expediente Período integral. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 

 

 
 
 
 
 

 
GUARIBA-SP 
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Serviço 2 – PARQUINHOS INFANTIS 

Descrição 
São vários brinquedos disponibilizados nos bairros para recreação das 
crianças. 

Público Alvo Munícipes do Bairro e público em geral. 

Requisitos 
Necessários 

Não há requisitos específicos necessários. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar Não é necessário solicitação. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Bairros: Nova Rocca, Vila Rocca, Parque dos Lagos, Jardim Monte Bello, 
Jardim Jussara, Residencial Morada do Sol, Mariana II, Vila Varella, 
Residendial Mangolini, Residencial Luiz Carlos Santim, Cohab I. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422, porém não é necessário agendamento. 

Expediente Período integral. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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Serviço 3 – ATLETISMO 

Descrição 
Atividades preparatórias para a prática de atletismo. As turmas serão de 
até 30 alunos. 

Horário das 
turmas 

  Horários: Segunda e Quinta                            Terça e Sexta 
                    07:30hs ás 08:30hs                       14:00hs ás 15:00hs 
                    08:30hs ás 09:30hs                        15:00hs ás 16:00hs 

                  09:30hs ás 10:30hs                        16:00hs ás 17:00hs 

Professor Nelson 

Público Alvo Crianças e Adolescentes. 

Requisitos 
Necessários 

Estar devidamente cadastrado, ser residente na cidade, estar estudando 
e a faixa etária é de 07 a 18 anos de idade. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar 

Fazer cadastro no Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique” para 
se cadastrar será necessário: Cic, Rg do responsável, telefone de contato 
e Cic ou Rg da Criança e apresentação de Atestado Médico do Aluno. 
Após o preenchimento das vagas, os mesmos deverão aguardar ser 
chamado e os remanescentes irão aguardar na lista de espera. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Após as inscrições e fazer parte da turma, o aluno deverá procurar a 
Secretaria do Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique”, para 
agendar o inicio das aulas com o professor. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422 

Expediente Período 07:00hs ás 11:00hs e das 13:00hs ás  17:00hs. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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Serviço 4 – DANÇA BALLET 

Descrição Atividades específicas para o aprendizado da Dança Ballet. 

Horário das 
turmas 

  Horários: Segunda e Quinta                            Terça e Sexta 
                    13:30hs ás 14:30hs                         13:30hs ás 14:30hs 
                    14:30hs ás 15:30hs                          14:30hs ás 15:30hs 

                  15:30hs ás 16:30hs                          15:30hs ás 16:30hs 

Professor Jhennifer 

Público Alvo Crianças de 05 a 13 anos 

Requisitos 
Necessários 

Estar devidamente cadastrado, ser residente na cidade, estar estudando 
e a faixa etária é de 05 a 13 anos de idade (crianças). 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar 

Fazer cadastro no Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique” para 
se cadastrar será necessário: Cic, Rg do responsável, telefone de contato 
e Cic ou Rg da Criança e apresentação de Atestado Médico do Aluno. As 
turmas serão de 20 alunos, e após o preenchimento das vagas, os 
mesmos deverão aguardar ser chamado e os remanescentes irão 
aguardar na lista de espera. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Após as inscrições e fazer parte da turma, o aluno deverá procurar a 
Secretaria do Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique”, para 
agendar o inicio das aulas com o professor. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422 

Expediente Das 07:00hs ás 11:00hs / 13:00hs ás 18:00hs. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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Serviço 5 – BASQUETEBOL 

Descrição Atividades específicas para o aprendizado do Basquetebol. 

Horário das 
turmas 

  Horários: Segunda e Quinta                            Terça e Sexta 
                    13:30hs ás 14:30hs                        13:30hs ás 14:30hs 
                    14:30hs ás 15:30hs                         14:30hs ás 15:30hs 

                  15:30hs ás 16:30hs                         15:30hs ás 16:30hs 

Professor Marcelo Moreira Vieira 

Público Alvo Crianças, Jovens e Adultos. 

Requisitos 
Necessários 

Para o cadastramento será necessário: Do responsável: Cic, Rg, telefone 
de contato;  
Do Aluno: Apresentação do Atestado Médico, além do Cic e Rg da 
Criança. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar 

Fazer cadastro no Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique” para 
se cadastrar será necessário: Cic, Rg do responsável, telefone de contato 
e Cic ou Rg da Criança. As turmas serão de 30 alunos, e após o 
preenchimento das vagas, os mesmos deverão aguardar ser chamado e 
os remanescentes irão aguardar na lista de espera. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Após as inscrições e fazer parte da turma, o aluno deverá procurar o 
Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique”, para inicio das aulas. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422 

Expediente Período integral. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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Serviço 6 – CONDICIONAMENTO FÍSICO, CIRCUITO E 
TREINAMENTO FUNCIONAL - FEMININO 

Descrição 
Atividades específicas para o desenvolvimento do condicionamento 
físico. 

Horário das 
turmas 

  Horários: Segunda e Quinta                            Terça e Sexta 
                    13:30hs ás 14:30hs                        13:30hs ás 14:30hs 
                    14:30hs ás 15:30hs                         14:30hs ás 15:30hs 

                  15:30hs ás 16:30hs                         15:30hs ás 16:30hs 

Professor Lucas Michelon 

Público Alvo A partir de 12 anos. 

Requisitos 
Necessários 

Para o cadastramento será necessário: Do responsável: Cic, Rg, telefone 
de contato;  
Do Aluno: Apresentação do Atestado Médico, além do Cic e Rg da 
Criança. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar 

Fazer cadastro no Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique” para 
se cadastrar será necessário: Cic, Rg do responsável, telefone de contato 
e Apresentação de Atestado Médico do Aluno Cic ou Rg da Criança. As 
turmas serão de 16 alunos, e após o preenchimento das vagas, os 
mesmos deverão aguardar ser chamado e os remanescentes irão 
aguardar na lista de espera. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Após as inscrições e fazer parte da turma, o aluno deverá procurar o 
Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique”, para inicio das aulas. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422 

Expediente Período da tarde. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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Serviço 7 – ESPORTE INTELECTUAL – JOGO DE XADREZ E 
DAMAS 

Descrição 
Treinamento específico para ensino da pratica de jogos de xadrez e 
damas regras técnicas a táticas e todos seus fundamentos. 

Horário das 
turmas 

  Horários: Segunda, Quarta e Sexta                            Terça e quinta 
                    13:30hs ás 14:30hs                                    17:30hs ás 18:30hs 
                    14:30hs ás 15:30hs                                     18:30hs ás 19:30hs 

                  15:30hs ás 16:30hs                                     19:30hs ás 20:30hs 

Professor Leandro Sanches da Silva 

Público Alvo A partir de 06 anos de idade. 

Requisitos 
Necessários 

Para o cadastramento será necessário: Cic, Rg do Responsável, telefone 
de contato e apresentação de Atestado Médico do Aluno Cic ou Rg da 
Criança. 

Prazo para 

Prestação do 

Serviço 

Ano Todo. 

Como solicitar 

Fazer cadastro no Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique” para 
se cadastrar será necessário: Cic, Rg do responsável, telefone de contato   
do Aluno Cic ou Rg da Criança. As turmas serão dividida por várias faixas 
etárias, e mistas desde crianças, jovens e adultos, e após o 
preenchimento das vagas, os mesmos deverão aguardar ser chamado e 
os remanescentes irão aguardar na lista de espera. 

 
 

Acesso ao 
Serviço 

Após as inscrições e fazer parte da turma, o aluno deverá procurar o 
Ginásio de Esporte Vereador “Eduardo Atique”, para inicio das aulas. 

Taxa Gratuito. 

Contato (16) 3251-3422 

Expediente Período da tarde. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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