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A CRIAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER – SELPB 
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Inicialmente buscou-se melhorar as praças públicas, criando espaços modernos e atraentes para a 
população usufruir, levando a família para momentos de descontração, lazer e prática esportiva.

A proposta do governo municipal na Gestão (2013-2016 e 2017-2020) foi de ofertar atividades para a 
população em diversos segmentos, buscando sempre integrar as famílias e reaproximar a comunidade 
das práticas do esporte e lazer.

Inúmeras melhorias e ações foram realizadas, principalmente nos espaços públicos, onde muitos dos 
mesmos foram transformados além de espaços para a realização de atividades físicas também em 
locais de convivência e integração da comunidade.

Um dos grandes destaques são as estruturas físicas, desde a implantação do Largo da Liberdade, do 
novo Centro Aquático passando para os novos playgrounds e praças, além da perspectiva da Arena 
Poliesportiva.

O município de Pato Branco, através da gestão do Prefeito Augustinho Zucchi, criou no ano de 2013 a 
SELJI, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso, e a partir de 2016 passou a ser 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, SELPB.

O principal objetivo era resgatar o esporte e o lazer junto a comunidade patobranquense, 
oportunizando diversas ações e melhorando gradativamente os espaços públicos. 



Para o esporte de base e rendimento, foram capacitadas entidades e 
associações esportivas, visando o entendimento das possibilidades na 
busca de recursos, e o desenvolvimento de suas respectivas modalidades, 
através de apoio pelo chamamento público, apoio estrutural, transporte e 
auxílio em despesas para competições.

Para orgulho dos munícipes, foram muitas as conquistas nas modalidades 
coletivas e individuais, em nível regional, estadual e nacional, graças à 
preparação de suas equipes, suas estruturas, desempenho de seus atletas e 
principalmente a parceria público/privada. 

Foram criados projetos socias para atender crianças, jovens e a 
comunidade em geral das mais variadas atividades.

Além disto, a construção de um Plano de Ação oportunizou o 
desenvolvimento de inúmeros eventos de esporte e lazer em nossa cidade.
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MISSÃO

Ser referência nacional na gestão e promoção do Esporte e do Lazer.

Assegurar ao cidadão o direito à prática de esportes e atividades de 
lazer como meio de inclusão social e obtenção de melhoria na 
qualidade de vida da sociedade pato-branquense.

PRINCÍPIOS

c)Ética - Atuar de forma ética é agir em sintonia com os valores da 

sociedade em que se vive. Neste sentido, a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer irá pautar sua atuação por ações que beneficiem a 
sociedade como um todo, procurando elevar o nível cultural 
esportivo da população;

d)Sustentabilidade – Executar programas/projetos que sejam 

economicamente viáveis, socialmente justos e ecologicamente 
corretos.

a)Ênfase no Ser Humano - Todas as ações da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer serão executadas tendo em vista que o 
beneficiário final deve ser o cidadão pato-branquense, com a 
universalização, inclusão social e desenvolvimento humano; 

VISÃO

b)Sociedade - Articular a participação da sociedade na formulação e 

avaliação das políticas públicas para o Esporte e o Lazer, de modo a 
atender as demandas da população do município, com a 
democratização da gestão e da participação social;

MISSÃO, 
VISÃO E 
PRINCÍPIOS
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A SELPB como órgão gestor das Políticas Públicas de Esporte e 
Lazer, tem por competência: desenvolver, incentivar, implantar e 
executar ações de esporte e lazer, bem como intermediar e sediar 
eventos esportivos e socioculturais.

Importante frisar que todos os profissionais da SELPB são graduados 
em Educação Física, inclusive o atual secretário.

O organograma da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está assim constituído:

RECURSOS HUMANOS

ORGANOGRAMA DA SELPB

Secretário

Departamento
Planejamento

Divisão
Administrativa

Lazer e
Recreação

Base e
Rendimento

Eventos
Esportivos CEDEL Centro

Aquático
Largo da

Liberdade
Orientação

Práticas
Esportivas
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Grazieli Fagundes da Silva

Marcos Antonio Gonçalves

Paulo Cezar Vicari

Polyana Pessoa

Francieli Fiorentin

Dionísio Berto

Sebastião Ferreira
Marinês Giacomet

Fernando Henrique Mayer

Demais servidores:

Willian Antonio Pires 

Rony Marcelo Slaviero

Rafael  Sales

Eliane Giacomel
Douglas Saulo da Silva Silva 

Kátia Cilene Variani

Rodolfo José Bellei

Satiro Bertol Junior

Secretário de Esporte e Lazer

Adriana Stona da Silva Barbosa

Profissionais que atuam na SELPB:

Diogo Gasperin

Adriana Carla Manfredini

Flávio Krassóta

Paulo Vicente Stefani 

Alexandre Zoche 

Joceli Aparecida Fasolin

Osvaldo Massafera Junior

Paulo José Barbosa Gonçalves Ferronatto

Rosele Cabral Zucolo

Alexandre Leal 

João Carlos Kaliski

Soneide Rosa de Oliveira De Bastiano

QUEM SOMOS
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Capacitações da equipe de servidores e entidades esportivas;

Município beneficiado por projetos e equipamentos do Governo 
Federal e Estadual de acordo com as políticas públicas;

Grandes eventos esportivos realizados no município;
Atividades para grupos de idosos, alinhados às políticas do Programa 
Cidade Amiga do Idoso;

Melhoria dos pólos esportivos municipais para uso da comunidade 
esportiva e das comunidades em geral;

Parceria com a Secretaria de Educação e Cultura na realização do 
Projeto Educar com o Esporte – trabalhar com as modalidades 
esportivas, desenvolvimento das habilidades motoras, com a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental até o 5º ano, em contra 
turno escolar;

Programas de auxílio para associações esportivas legalmente 
constituídas; 

Recursos humanos necessários para desenvolver todas as 
atividades.

METAS
ALCANÇADAS
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O Plano de Ação contemplou mais de 100 eventos anuais, voltados ao esporte e lazer, 
atendendo as mais variadas modalidades e públicos de todas as faixas etárias.

PLANO DE AÇÃO



O município de Pato Branco proporcionou aos seus cidadãos novos espaços de esporte e lazer, visando 
transformar espaços ociosos, ou inexistentes, em áreas de convivência familiar e social, despertando o 
prazer em realizar atividades físicas. Foram construídos e revitalizados diversos espaços, entre eles:

• Praça bairro São Francisco – Praça David Presotto

• 22 ATI

• Praça bairro Jardim Primavera 

• Parque do Alvorecer

• Praça bairro Planalto – Praça Maria Ivanilde Gonçalves

• Complexo Poliesportivo Municipal Frei Gonçalo – Largo da Liberdade e Ginásio Municipal 

Dolivar Lavarda, Quadras Sintéticas do Complexo Poliesportivo Municipal Frei Gonçalo - 

Arlindo Cantu

• Pólo Esportivo Distrito São Roque do Chopim – Ginásio de Esportes do Distrito de Nova Espero 

– São Roque do Chopim, Arduíno Bosi

• Estádio os Pioneiros 

• Praça bairro Alvorada – Quadra de futebol sintético e playground Marcelo Flessak

• Praça Presidente Vargas

• Praça bairro Santa Terezinha – Praça Santo Bertol

• Praça bairro Jardim Floresta – Praça José Rodrigues de Souza

INFRAESTRUTURA

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L
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Antigamente o espaço denominado de FESPATO, Fundação de Esportes de 
Pato Branco, foi revitalizado recebendo inúmeras melhorias.

Atualmente, o Complexo Poliesportivo Municipal Frei Gonçalo abriga o Ginásio 
Municipal de Esportes Dolivar Lavarda, quadras e pista de caminhada e corrida 
externas ao ginásio, e o Largo da Liberdade, que possui um Centro de 
Convivência, Centro Aquático, campo de futebol de grama sintética, 
playgrounds, pista de caminhada e corrida, academia para os idosos e a parte 
administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer.

COMPLEXO POLIESPORTIVO 
MUNICIPAL FREI GONÇALO



13

No ginásio foram substituídas a iluminação, 
a cobertura, a troca do piso de Paviflex para 
o piso de polipropileno e a instalação de 
cadeiras nas arquibancadas

Nas quadras externas (no campo grama sintética, na quadra de basquete e voleibol com piso de polipropileno indoor)

Nova iluminação

Construção de um Centro de Convivência, 
com auditório para 100 pessoas, salas de 
multiuso, sala de dança e ginástica, sala 
de artes marciais, sala de ginástica rítmica, 
sala de informática, cantina

Espaço anexo (na pista de caminhada uma 
camada asfáltica com linhas para  corrida, 
bicicleta e patins); 

Construção de um Centro Aquático com piscinas aquecidas

21 Ginásios 
Esportivos

12 campos 
grama 

sintética de 
futebol 7
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Revitalização da pista de caminhada que foi emborrachada, e espaço para patins e bicicleta 
(com piso vinílico)

Importante citar que a Secretaria de Esporte 
e Lazer, no ano de 2015, adquire um ônibus 
de 46 lugares, com recurso da Câmara de 
Vereadores, para transporte dos atletas em 
competições e eventos. 

Revitalização do campo de futebol com a instalação de grama sintéticaInstalação de dois playgrounds

09 
Playground 
nas praças
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O município de Pato Branco conta com 21 Ginásios 
Esportivos distribuídos nos bairros, alguns construídos 
nesta gestão e outros nas gestões anteriores.

Para auxiliar a gerir estas estruturas, a Prefeitura Municipal 
de Pato Branco firmou uma parceria com a União de 
Associação dos Moradores de Bairros, para manutenção e 
utilização dos referidos espaços.

Nesta gestão foram revitalizados diversos ginásios 
esportivos, com pintura, troca de janelas, iluminação, 
melhorias de vestiários, remodelação de arquibancadas, 
troca de piso, colocação de grama sintética, buscando 
melhorar as estruturas, deixando as mesmas em excelentes 
condições para os usuários. Estes mesmos espaços também 
são utilizados para projetos de iniciação esportiva e 
treinamentos de equipes de base e rendimento.

Além disto, as escolas da rede pública municipal utilizam os 
ginásios esportivos para a realização das aulas de Educação 
Física.

GINÁSIOS 
ESPORTIVOS 
NOS BAIRROS
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Um eixo importante que faz parte das Políticas Públicas, e que a 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer entendeu que era 
necessário adotar, foi o repasse financeiro através de 
chamamento público (que obedece os preceitos da Lei Federal 
13019/2014), para equipes de base e rendimento.

Contempla desde 2015 diversas modalidades, através de edital 
de Chamamento Público, para a seleção de Organizações da 
Sociedade Civil de Pato Branco, sem fins lucrativos, através da 
apresentação de propostas ou projetos. 

São selecionados projetos esportivos, visando à participação de 
atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não 
profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando 
modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes e 
de projetos sociais, que viabilizem aos atletas amadores 
competirem nos principais eventos estaduais e nacionais e 
oportunizar a prática das modalidades para crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade social. 

Os valores que foram repassados para as entidades entre os anos 
de 2015 a 2020 somam o montante de R$ 1.190.000,00.

A EVOLUÇÃO DO ESPORTE 
E LAZER NO MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO - POLÍTICAS 
PÚBLICAS

CHAMAMENTO 
PÚBLICO
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* Grêmio Industrial Pato-branquense;

* Centros Esportivos.

* Município de Pato Branco;
* União de Bairros;

Hoje, a Comissão conta com adesão das seguintes entidades:

* AABB;
* Associação Pato-branquense de Futebol Amador;

Os Julgamentos são realizados na sala de sessões Guido Victor 
Guerra, localizada no Largo da Liberdade e, nestes quase dois anos de 
existência, foram realizados mais de 70 julgamentos pela CMJD: 

* Clube Pinheiros;

A receptividade da Comissão perante a comunidade desportiva (e 
porque não dizer comunidade em geral), foi excelente, e o número de 
adesões prova isso. Constantemente ouve-se que a atuação do 
“Tribunal”, como é popularmente chamado, ajuda na disciplina 
desportiva, e fez com que os números de infrações caíssem 
consideravelmente.  

Criada por Lei Municipal 4.892/2016 - elaborada de forma voluntária, 
na qual são delimitados auditores, procuradores e Junta Recursal, 
bem como forma de procedimento dos processos administrativos 
desportivos de Pato Branco. 

Trata-se de um Tribunal Desportivo Municipal, onde se promove o 
julgamento de todas as demandas desportivas no âmbito da cidade 
(organizados pelo Município e por entidades privadas conveniadas), 
independente da modalidade.

COMISSÃO 
MUNICIPAL 
DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA
CMJD



Os Centros de Desenvolvimento de Esporte e Lazer foram 
estruturado em 4 regiões do município, cada uma atendendo uma 
área distinta da cidade (norte, sul, leste e oeste), e, a partir daí, 
disseminando os projetos/escolinhas propostos, para que pudessem 
atingir a praticamente todos os bairros e área central do município, 
propiciando o atendimento às necessidades dos cidadãos nos seus 
aspectos de cunho social-afetivo, motor e cognitivo.

CEDEL
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DE ESPORTE E LAZER
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Nos CEDEL, as atividades foram pensadas em forma de trabalho 
sistemático, divididos em grupos conforme a idade, onde são 
atendidas desde crianças até os idosos, com os Grupos que seguem:



Desenvolvido através do Projeto Esporte do Futuro, com o objetivo 
de proporcionar para crianças desta faixa etária, a maior variedade 
de modalidades esportivas, com atividades lúdicas e estímulos 
motores.

GRUPO 1: 
INICIAÇÃO 
MULTIESPORTIVA 
(6 A 8 ANOS)

00/ 19



As atividades deste grupo também são realizadas no Projeto 
Esporte do Futuro, buscando o aprimoramento das diversas 
modalidades através de jogos adaptados.

GRUPO 2: 
INICIAÇÃO 
PRÉ-DESPORTIVA 
(9 A 12 ANOS)

20



Nesta faixa etária, são desenvolvidos os projetos de 
aprimoramento específico de cada modalidade, como o Atletismo, 
Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Tênis de Mesa, 
Voleibol e Xadrez. O objetivo deste grupo é fomentar com atletas as 
associações esportivas que irão representar o município em 
eventos esportivos oficiais

GRUPO 3: 
APRENDIZAGEM ESPORTIVA 
(13 A 16 ANOS)

21



ATLETISMO

22

O Projeto de Atletismo “Correndo para 
Vencer”, tem o objetivo de fomentar e 
desenvolver a modalidade, buscando 
atletas para representar o município em 
competições oficiais.

 

O projeto de Atletismo atendeu crianças 
e adolescentes de 09 a 16 anos, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e Núcleo Regional de 
Educação.

Anualmente o projeto atende 1.500 
crianças dos 4º e 5º anos da rede 
municipal de ensino, com idade entre 9 e 
10 anos e também, alunos dos 6º, 7º e 
8º anos, entre 11 e 13 anos, atendendo 
2.500 alunos da rede estadual de ensino.

O Projeto já rendeu frutos, com a 
participação dos atletas em Campeonatos 
Estaduais, Jogos Escolares do Paraná, 
Campeonato Brasileiro e participação em 
Campeonato Sul Americano.

Atualmente os alunos e atletas 
participam de festivais municipais, Jogos 
Escolares e Jogos da Juventude do 
Paraná. 



GINÁSTICA RÍTMICA – GR

00/ 23

No ano de 2016 houve a retomada do 
projeto de Ginástica Rítmica, que atende 
meninas de 06 a 15 anos de idade, com 
mais de 300 alunas fazendo parte do 
projeto anualmente. Foram realizados 
festivais ao final de cada ano com a 
participação de todas as alunas do 
projeto e treinamento.

As aulas do projeto de aprendizagem 
esportiva da modalidade de GR 
acontecem no Largo da Liberdade, CEU 
das Artes e do Esporte e existe uma 
parceria com a Secretaria de Educação e 
Cultura, onde temos o mesmo na Escola 
Municipal do Bairro Planalto.

Em 2019 a modalidade contou com uma 
capacitação com a ex-atleta da Seleção 
Brasileira de Ginástica Rítmica, Ana Paula 
Scheffer, e neste mesmo ano, a GR de Pato 
Branco voltou para as competições: 
participação nos Jogos Escolares e Jogos da 
Juventude do Paraná.

As turmas estão organizadas por níveis de 
aprendizagem: Nível Baby, Nível I: Iniciante; 
Nível II: Avançado; Nível III: Pré-
treinamento; e o Treinamento para futuros 
campeonatos.

Desde 2016 até os dias atuais passaram pelo 
projeto, aproximadamente, 1.500 alunas. 



HANDEBOL

24

O projeto de aprendizagem esportiva da 
modalidade de Handebol, atende jovens 
com idade entre 12 aos 16 anos, 
resgatando a prática em nosso município, 
aumentando o número de adeptos e 
simpatizantes. Conta também com o 
apoio da Associação de Handebol de Pato 
Branco, objetivando o fortalecimento das 
nossas equipes com participação em 
competições.



NATAÇÃO
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Existe uma parceria com a Secretaria de 
Educação e Cultura que atende crianças 
dos 4º e 5º anos da rede pública 
municipal de ensino, onde as mesmas 
tem a oportunidade de praticarem a 
modalidade gratuitamente.

O planejamento foi organizado levando 
em consideração a idade e o nível de 
desenvolvimento motor das crianças, 
onde as turmas foram divididas por 
níveis: 1, 2, 3, 4 e aperfeiçoamento. O 
aperfeiçoamento visa incentivar alunos 
que demonstraram excelente 
desempenho nas aulas de natação, e uma 
perspectiva de evolução na modalidade. 

O projeto da Escola de Natação abrange 
crianças de 7 a 15 anos de idade, 
contando com uma equipe técnica 
altamente qualificada.

NÚMEROS APROXIMADOS DE ATENDIMENTOS

Social anual: 7.787
Aulas de natação: 21.600



VOLEIBOL

26

Importante citar que o projeto contou 
também com o apoio da Associação de 
Voleibol de Pato Branco, objetivando o 
fortalecimento das nossas equipes com 
participação em competições.

O projeto de aprendizagem esportiva da 
modalidade de voleibol, acontece no pólo 
esportivo do bairro Menino Deus, bairro 
Santo Antonio, Bairro Cadorin e bairro 
Jardim Primavera. 

Através da realização de etapas 
bimestrais de festivais de integração nas 
categoriais menores entre as crianças e 
adolescentes das escolas públicas do 
município, foram elencados inúmeros 
novos talentos, que são convidados a 
fazerem parte da categoria infantil da 
modalidade.

A modalidade atendeu crianças e 
adolescentes de 09 a 17 anos, onde as 
que se destacam passaram a integrar a 
categoria infantil e após, a categoria 
juvenil e, assim sucessivamente.

Possui parceria com a Secretaria de 
Educação e Cultura e com o Núcleo 
Regional de Educação, onde, no período 
da manhã, oportuniza o projeto as 
escolas da rede municipal e estadual de 
ensino.

APROXIMADAMENTE
EM MÉDIA SÃO REALIZADOS 

9.920 atendimentos/ano



GRUPO 4:ATIVIDADES JOVENS 
E ADULTOS (17 A 59 ANOS)

00/ 27

Com o objetivo de proporcionar 
atividades físicas para o público desta 
faixa etária, a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer ofereceu atividades 
como: Ginástica, Grupos de Corrida, 
Pilates e Treinamento Funcional.



GRUPO 5: IDOSOS (ACIMA DE 60 ANOS)
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Através do Projeto “Leve a vida leve”, 
são oferecidas pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer atividades lúdicas e de 
integração, através de dança e jogos 
cognitivos no Largo da Liberdade, além 
da modalidade de Vôlei Adaptado para os 
idosos no Ginásio do bairro Anchieta.

APROXIMADAMENTE
EM MÉDIA FORAM REALIZADOS 

39.500  atendimentos/ano



CORRIDA E CAMINHADA 
DE RUA CIDADE DE 
PATO BRANCO
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Em 2014 tivemos a 1ª Corrida e Caminhada 
de Rua Cidade de Pato Branco, que foi 
idealizada para fomentar e oportunizar a 
prática da corrida de rua e caminhada para o 
público em geral, atendendo a faixa etária 
acima de 16 anos. A cada ano o número de 
adeptos aumenta, despertando a prática por 
esta modalidade esportiva. 

As atividades desenvolvidas são: corridas de 
5 km e 10 km, caminhada de 3 km, em 
percurso pré-definido. 

Foram realizadas seis edições da Corrida e 
Caminhada de Rua Cidade de Pato Branco, 
com a participação em média de 600 
corredores em cada edição e 400 pessoas 
aproximadamente participam da caminhada.
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O Projeto Domingo no Largo acontecia aos 
domingos, no período da tarde, no Largo da 
Liberdade, que normalmente recebe inúmeras 
famílias que aproveitam o dia num espaço 
agradável, interagindo com familiares e 
amigos. Tendo em vista esta demanda, a 
SELPB construiu este projeto para oportunizar 
diversas atividades onde as famílias possam 
participar.

Não há limite de idade, e a participação é 
aberta a população que frequenta o referido 
espaço.

Entre as principais ações já desenvolvidas 
podemos citar: tiro com arco, pintura de 
rosto, pilates, carrinho de rolimã, oficina de 
pipas, treinamento funcional kids, patins, 
voleibol, yoga, bets, entre outras. 

APROXIMADAMENTE
EM MÉDIA FORAM REALIZADOS

3.600 atendimentos/ano

DOMINGO NO LARGO
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Evento tradicional em nossa cidade, foram 
realizados até 2019, 36 edições.

Tem como intuito promover a integração dos 
trabalhadores das empresas através do esporte 
e lazer, buscando fomentar o interesse pela 
prática esportiva, a busca de bem estar e 
melhora da qualidade de vida.

A participação envolve funcionários de 
inúmeras empresas instaladas na cidade de 
Pato Branco, onde os mesmos durante a 
realização dos Jogos se transformam em atletas 
amadores.

O que mais chama a atenção é a integração das 
empresas, a satisfação dos funcionários em 
participar, sendo que muitos destes funcionários 
acabam representando o município em 
competições oficiais, ou se tornam adeptos da 
prática esportiva após este grandioso evento.
Os jogos oferecem 21 modalidades esportivas, 
em diversos locais, tendo a duração de 
aproximadamente 3 meses, atendendo 
diretamente 2.500 pessoas em cada edição.

JOGOS DOS TRABALHADORES
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Devido ao grande sucesso do Projeto Rua 
de Lazer, a partir de 2019 implantamos, 
no Largo da Liberdade, as mini-ruas de 
lazer de férias, que acontecem no período 
de recesso escolar nos meses de janeiro e 
julho, sendo mais uma opção de lazer e 
entretenimento para as famílias e 
visitantes durante as férias em nosso 
município.

Projeto itinerante que ocorre nos finais de 
semana, desde o ano de 2013, e que 
mensalmente atinge os bairros, região 
central e comunidades do interior do 
município, e tem como proposta resgatar 
brincadeiras integrando a família 
patobranquense, envolvendo crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Cada edição da Rua de Lazer possui 
atividades de pintura de rosto, pintura 
papel Kraft, carrinho de rolimã, cama 
elástica, minifutebol, minivoleibol, 
minibasquetebol, badminton, peteca, mini-
tênis de mesa, futebol de botão, 
minicircuito de trânsito, entre outras 
atividades.

APROXIMADAMENTE
EM MÉDIA SÃO REALIZADOS

11.000 atendimentos/ano

RUA DE 
LAZER
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A Prefeitura Municipal de Pato Branco, 
buscando uma alternativa diferenciada de 
lazer para a população, após pesquisas 
sobre brinquedos radicais, observou um 
brinquedo nos Estados Unidos, o Slide the 
City. Desta forma, foi construído um 
modelo similar para atender a nossa 
população, que recebeu o nome de 
Toboágua.

O toboágua é um brinquedo que era na 
rua Olindo Setti, ao lado do Ginásio 
Municipal Dolivar Lavarda, e 
proporcionava uma forma de lazer 
diferenciado para a população, 
envolvendo crianças, jovens, adultos e 
idosos. Funcionava nos  períodos de 
primavera e verão e, principalmente as 
crianças, aguardam ansiosas esta atração.

Esta atividade foi implantada no ano de 
2015, funciona como um grande 
escorregador inflável com água, com 70 
metros de comprimento funciona com o 
reaproveitamento de água. 

APROXIMADAMENTE
EM MÉDIAFORAM REALIZADOS

2.500 atendimentos/ano

TOBOÁGUA
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A SELPB além de realizar inúmeros eventos em seu 
planejamento, também atuava de forma direta ou 
indireta em eventos realizados por associações e 
entidades parceiras em grandes ações que 
movimentam e fortalecem o esporte e lazer em 
nossa cidade. 

Um evento que marcou a história do esporte em 
Pato Branco foi o Revezamento da Tocha Olímpica.

A Cerimônia da Chama, e seu percurso ao longo do país sede, 
representam as tradições e os valores dos Jogos: Paz e 
Amizade através do esporte.

A essência do revezamento é passar a chama Olímpica de um 
condutor da tocha para outro, envolvendo todo o país no 
clima dos Jogos.

O acendimento do Fogo Olímpico ocorreu em Olímpia, na 
Grécia. O Fogo Olímpico chegou no Brasil dia 03 de maio de 
2016,  e o Revezamento da Tocha Olímpica iniciou em 
Brasília, DF.

De acordo com a tradição, os Jogos são precedidos pelo 
Revezamento da Tocha Olímpica. 

Houve a participação de 11.238 atletas, de 207 países, onde 
os mesmos disputaram 39 modalidades com 306 provas.

Em agosto de 2016 a cidade do Rio de Janeiro sediou os XXXI 
Jogos Olímpicos - pela primeira vez na América do Sul.

EVENTOS

REVEZAMENTO DA 
TOCHA OLÍMPICA RIO 2016, 
CIDADE CELEBRAÇÃO 

Foram cerca de 90 dias de revezamento no Brasil, e a Tocha 
passou por mais de 329 cidades do Brasil. 

Todos os setores organizados da cidade, desde escolas, 
faculdades, comércio, indústria, entre outros, foram convidados 
a fazer parte do evento.

Mas a história em nossa cidade sobre o Revezamento da Tocha 
Olímpica iniciou em 2015, quando o Comitê Rio 2016, entrou em 
contato com a Prefeitura Municipal de Pato Branco para 
convidar a cidade a ser Cidade Celebração do Revezamento da 
Tocha Olímpica Rio 2016, XXXI Jogos Olímpicos.

No Paraná, apenas 6 cidades foram escolhidas como Cidade 
Celebração, e Pato Branco foi uma delas!!!

A partir de então, o trabalho de planejamento e as ações a 
serem realizadas não pararam até o dia tão esperado, 02 de 
julho de 2016.  
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Integrar toda a comunidade num espírito festivo foi um dos 
maiores objetivos para receber o Revezamento da Tocha 
Olímpica, onde todos os munícipes foram agentes ativos do 
Revezamento da Tocha Olímpica, e como o mesmo representa 
as tradições e os valores do revezamento “Paz e Amizade 
através do Esporte”, tivemos a certeza de que Pato Branco fez 
uma grande e bela festa para receber o espetáculo!

A rota do revezamento em nossa cidade teve cerca de 8.5 km, 
ou seja, a tocha percorreu essa quilometragem pelas mãos de 
44 condutores.

Importante frisar que Pato Branco foi uma cidade celebração, ou seja, 
a tocha pernoitou em nossa cidade, sendo que ao final do 
Revezamento houve uma Celebração, uma grande festa que 
aconteceu com o último condutor, Sr. Cláudio Petrycoski, entrando no 
Complexo Poliesportivo Frei Gonçalo para acender uma pira olímpica, 
e assim foi completada toda a rota do revezamento em nossa cidade.

Para todos os moradores de Pato Branco é um orgulho poder ser 
Cidade Celebração no Revezamento da Tocha Olímpica. 
Com certeza foi um evento inesquecível e que ficará marcado em 
nossa história!
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Seguem os eventos mais marcantes da SELPB:

• 45º Campeonato Paranaense de Karatê;
• APAExonados por Futebol;
• Caminhada Ecológica;
• Campeonato + 40 Futsal;
• Campeonato de Bolão Feminino Brasileiro;
• Campeonato de Futsal Adulto RPC;

• 8ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tiro 
com Arco Outdoor;

• Circuito Paranaense de Corrida de 
Orientação;

• Corrida Maluca;

• Cidade em Jogo; 

• Dia Ativo Regional; 
• Corridas de Kart;

• Circuito de Saúde;

• Campeonato Paranaense de Taekwondo;

• Circuito Pato Branco de Mountain Bike;

• Campeonato de Skate; 

• Copa Paraná de Jiu Jitsu;

• Campeonato Paranaense CAIXA de 
Atletismo; 

• Corrida Mater Dei Night Run;

EVENTOS
GERAIS
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• Torneio de Bolita – TORBOL;

• Educação Física na Praça;

• Semana da Criança;

• Festivais Municipais Infantis de Ginástica 

Rítmica, Futsal, Voleibol, Natação e 

Atletismo; 

• Hora do Chimarrão RPC;

• Jogo de Voleibol Amistoso da Seleção 

Brasileira Masculina Sub 19 x Equipe de 

Pato Branco Masculina; 

• Eventos Basquete Trio;

• Liga Oeste de Voleibol Adulto e Mirim 

Masculino e Feminino;

• Meia Maratona de Pato Branco; 

• Open de Tênis de Campo;

• RPC na Praça;

• Semana da Juventude;

• GP ATEEI de Eficiência Energética;

• Torneios de Integração da Zona Sul – 

menores;

Entre outros.

• Torneio de Xadrez; 
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Inúmeras modalidades foram contempladas no esporte amador 
de Pato Branco, das mais variadas faixas etárias, com vários 
campeonatos que acontecem anualmente:

-Campeonato Municipal de Futsal Menores

-Campeonato Intercapelas de Futebol Suíço

-Campeonato Municipal de Bocha

-Campeonato Municipal de Futsal Sintético 

-Campeonato Municipal de Bocha de Areia

-Campeonato Municipal de Futevolei

-Campeonato Municipal de Basquetebol

-Campeonato Municipal de Sinuca

-Campeonato Municipal de Volei de Areia

-Campeonato Intercapelas de Futsal

-Campeonato Municipal de Tênis de Mesa

-Campeonato Profissionais Liberais

-Campeonato Interbairros de Futsal

-Campeonato Municipal de Futebol 

-Campeonato Municipal de Voleibol Adulto

-Campeonato Municipal de Tênis de Campo 

-Campeonato Municipal Futebol Sete

-Campeonato Municipal de Bocha de Areia de Trio

-Campeonato Municipal de Basquete de Trio

ESPORTE 
AMADOR



A SELPB atua fomentando as equipes de rendimento do 
município com repasse financeiro através do chamamento 
público, auxilia ainda com pronto pagamento, fornecimento de 
transporte, bem como com suporte em material esportivo para 
as equipes.

O trabalho, junto às modalidades, inicia com categorias de base, 
realizadas pelo próprio município, ou pelas Associações 
Esportivas. Gradativamente os atletas saem do processo de 
iniciação, passam para o aperfeiçoamento e, posteriormente, 
vão para o rendimento, almejando chegar na categoria adulta.

Seguem as principais modalidades desenvolvidas em nosso 
município.

As modalidades que possuem Associação e que recebem 
repasse financeiro têm como contrapartida a participação em 
Jogos Oficiais do Estado do Paraná e a realização de projetos 
sociais.

MODALIDADES
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BASQUETEBOL
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Como contrapartida social realizou um trabalho em 
parceria com a SELPB, dispõe de 9 núcleos 
distribuídos nos bairros das cidades, para o 
desenvolvimento de atividades sociais e iniciação 
esportiva ao basquetebol dos 9 aos 14 anos, onde 
participaram aproximadamente 160 crianças e 
adolescentes.

O esporte retornou com força total às quadras de Pato 
Branco, do Paraná e do Brasil, a partir do final do ano 
de 2017, quando passou a ser tratado com mais 
profissionalismo e seriedade por seus entusiastas.

Por um período, a modalidade foi praticada apenas 
nas quadras de esportes das escolas ou, então, 
reservada a alguns poucos abnegados e entusiastas 
que jamais deixaram a bola parar de quicar.

Com o auxílio de atletas, ex-atletas e empresários 
locais, contando, é claro, com o apoio dos pato-
branquenses, a Associação de Basquete de Pato 
Branco, deu início a um projeto, denominado Pato 
Basquete, cujo objetivo foi a estruturação de um time 
profissional para a disputa do Campeonato 
Paranaense e do NBB, Novo Basquete Brasil, sendo a 
única equipe da região Sul do País a disputar esta 
competição. 

Outrora berço de algumas das mais memoráveis 
equipes de basquete do Paraná, Pato Branco, durante 
a década de 1990 e o início dos anos 2000, encantava 
a todos.

Já no ano de 2019 sagrou-se campeão estadual 
categoria Adulto Masculino.

O Pato Basquete conta também com trabalho em 
categorias de base: Sub 12, Sub 14 e Sub 17, equipes 
estas que obtiveram excelentes resultados e atletas 
convocados para a Seleção Paranaense e Brasileira de 
Basquetebol.



BOCHA
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No ano de 2014, a equipe de Bocha Feminina 
conquista o 1° lugar nos Jogos Abertos do Paraná.

A modalidade é tradicional em nosso município e 
praticada há vários anos em canchas de areia e 
carpet, tanto na cidade como nas comunidades do 
interior.

Com esta demanda, a modalidade organizou-se, e a 
partir disto, surgiram as Associações Vila Nova e 
Tradição, as quais realizam treinamentos de 
rendimento nos clubes Grêmio Industrial Pato-
branquense e Clube Pinheiros, respectivamente.

Os mesmos abrigam as canchas oficiais de carpet, e 
as equipes, com o apoio do município, o representam 
em competições oficiais regionais, estaduais e 
nacionais.



BOLÃO
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O Bolão, sendo uma modalidade já consolidada no 
município, possui um histórico de inúmeras conquistas 
ao longo dos anos.

No ano de 2013, a equipe conquista o primeiro lugar 
nos Jogos Abertos do Paraná Fase Final; em 2014 e 
2018 é Campeão Paranaense e em 2019 torna-se 
Campeão Brasileiro.

A partir destes resultados, criou-se a Associação dos 
Bolonistas do Sudoeste, e com a parceria 
público/privada, foi realizada a construção de uma 
ampla sede, com excelente estrutura que a credencia 
para receber grandes eventos de competições em 
nível regional, estadual e nacional, como o 
Campeonato de Bolão Brasileiro Sênior em 2019, que 
foi realizado em nosso município.



CORREDORES DE RUA
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A Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco, ACORPATO, foi fundada 
em 07 de fevereiro de 2009, tem caráter formativo-desportivo, tendo como 
objetivo principal a promoção, coordenação e a divulgação de atividades 
ligadas ao atletismo, notadamente às corridas de rua e caminhadas, visando o 
aprimoramento técnico e cultural de seus associados, onde atualmente conta 
com 150 sócios.

Além disto, a ACORPATO atua como parceira na organização e execução das 
Corridas de Rua e outros eventos realizados pela SELPB.

Através de Chamamento Público, recebe auxílio financeiro para participação 
nas principais competições representando o município.



FUTSAL FEMININO

Historicamente o Futsal Feminino de Pato Branco 
sempre teve boas equipes. No ano de 2019 surgiu 
a Associação Pato-branquense de Futsal Feminino, 
com um projeto que atende desde as escolinhas de 
iniciação, equipe infantil, juvenil e a equipe 
principal categoria adulta, contando atualmente 
com 150 atletas. 

Devido ao seu planejamento, excelente 
organização coordenada pela sua diretoria e 
equipe técnica, a equipe disputou a Liga Nacional 
Feminina e o Campeonato Paranaense na 
categoria adulto, no ano de 2020.

As categorias menores também disputaram 
campeonatos em nível regional e estadual, obtendo 
excelentes resultados e, principalmente, tendo a 
vivência com jogos de altíssimo nível fortalecendo 
sua competitividade.

Além do trabalho de quadra, a Associação realizou 
curso de relevância trazendo os principais 
profissionais das diversas áreas voltadas ao futsal 
feminino, oportunizando conhecimento e muito 
conteúdo para os profissionais da modalidade, 
locais ou visitantes.
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PATO FUTSAL, 
A PAIXÃO PATO-BRANQUENSE

O futsal está no sangue do povo pato-branquense. 
A modalidade envolve todas as gerações desde a 
década de 60, sendo sinônimo de união, paixão, 
vibração e integração social, além de despertar o 
interesse pela atividade física. 

O Pato Futsal, considerado o fenômeno do futsal 
brasileiro e uma das principais equipes do mundo, 
foi idealizado em 2010. O projeto também é um 
marco da retomada do futsal na cidade, 
resgatando a tradição vitoriosa do Grêmio e do 
Atlético Pato-branquense.

Estar na maior competição do futsal brasileiro 
elevou o nome da equipe, da cidade, dos 
patrocinadores e de todos os profissionais que 
trabalham pelo Clube. Neste contexto também foi 
apresentado ao mundo a tradição da torcida mais 
vibrante do futsal brasileiro, que faz o Ginásio 
Dolivar Lavarda pulsar em cada jogo. A torcida do 
Pato Futsal promove um espetáculo a parte na 
arquibancada. São torcedores de todos os gêneros, 
classes e que fazem jus ao slogan oficial do clube: 
“Uma Só Paixão”. 

Em quadra, o Pato Futsal vem alcançando 
resultados expressivos anualmente. A equipe saiu 
da Série Prata do Campeonato Paranaense de 
Futsal para conquistar o estadual Série Ouro, em 
2017, além de se tornar um orgulho nacional. No 
mesmo ano, o Pato Futsal disputou pela primeira 
vez a Liga Nacional de Futsal. 
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O ano de 2018, foi o mais vitorioso da história. 
O Pato Futsal se tornou o primeiro clube 
paranaense campeão de uma edição da Liga 
Nacional de Futsal. No mesmo o ano, o Pato 
conquistou a Liga Sul de Futsal e a Taça Brasil 
de Clubes. Pela primeira vez, o Pato também 
foi apontado entre as 5 melhores equipes de 
futsal do mundo, pelo Futsal Planet, tradicional 
prêmio da modalidade. 

O DNA de campeão esteve presente mais uma 
vez na temporada 2019. O Pato Futsal 
conquistou o bicampeonato da Liga Nacional 
de Futsal. Em 2018, foi em Erechim (RS), na 
casa do Atlântico, no ano seguinte, o triunfo foi 
comemorado em Sorocaba (SP), após vitória 
por 6 a 0 na grande decisão contra o Magnus. 
Em três anos de Liga Nacional, dois títulos. 

O Pato Futsal conta com atletas convocados 
constantemente para a Seleção Brasileira de Futsal.

Mais uma vez, o Pato acabou sendo premiado como 
uma das cinco melhores equipes de futsal do mundo. 

Em homenagem, o Ginásio Municipal de Pato Branco 
leva o nome de Dolivar Lavarda, que foi o grande 
idealizador da modalidade de futsal em nossa cidade.

O Pato Futsal entende que o suporte para o elenco 
adulto está nas categorias de base. Por este motivo, 
o clube incentiva a formação e lapidação de jovens 
talentos. A equipe trabalha com as categorias Sub 
15, Sub 17 e Sub 20. 
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HANDEBOL

A modalidade do Handebol possui uma 
rica história em nossa cidade, com 
expressivos resultados em competições 
em nível regional, estadual e nacional, 
sempre sendo uma referência regional da 
modalidade.

Atualmente, a modalidade possui uma 
Associação de Handebol de Pato Branco, 
onde a mesma representa o município em 
Jogos Oficiais do Estado do Paraná.

A SELPB fomenta a prática do esporte 
através de projeto de aprendizagem 
esportiva, onde jovens de 12 a 16 anos 
participam dos treinamentos.

No ano de 2018, iniciou a participação no 
Campeonato Paranaense de Handebol, 
com as equipes masculinas e femininas, 
sagrando-se campeão no masculino. 
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ESSA FOTO ESTA EM 
BAIXA RESOLUÇÃO



KARATÊ
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A Associação Goju Kan de Karatê-Dô, 
além de representar o município em 
competições oficiais em nível regional, 
estadual, nacional e internacional, realiza 
trabalho de cunho social e tem como 
principal característica, desenvolver 
defesa pessoal, promovendo o bem-estar 
e qualidade de vida.

Importante citar que foi realizado em 
2017, na cidade de Pato Branco/PR o 45º 
Campeonato Paranaense de Karatê - Fase 
Final, onde mais de 300 atletas foram 
classificados em suas respectivas 
categorias. 

A modalidade possui uma tradição em 
nossa cidade com equipes e atletas de 
alto rendimento, e coleciona conquistas 
há pelo menos duas décadas.

Atualmente possui atletas que possuem 
expressivos resultados, inclusive com 
convocações para a Seleção Brasileira de 
Karatê.



KICKBOXING
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É uma modalidade que vem sendo 
praticada há alguns anos em nossa 
cidade, e que alcançou bons resultados 
individuais, em nível regional, estadual, 
nacional e internacional.

Realiza projeto de cunho social em áreas 
periféricas do nosso município, 
resgatando crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social, e, desta forma, 
busca também novos talentos para a 
modalidade.
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O Taekwondo é uma modalidade que 
possui expressivos resultados, alcançando 
grandes conquistas com atletas em nível 
regional, estadual, nacional e 
internacional, que representam também a 
Seleção Brasileira. 

 Através da Associação Silva de 
Taekwondo, com a subvenção municipal, 
existe a contrapartida onde desenvolve 
projetos sociais na divulgação da 
modalidade e na captação de talentos, 
onde atende atualmente cerca de 150 
crianças.

Contando com o esforço também de 
patrocinadores locais, o empenho da 
comissão técnica, alguns atletas 
obtiveram resultados expressivos, outros 
atletas foram convocados para Seleção 
Paranaense e Seleção Brasileira 
representando nossa cidade em 
Campeonatos Mundiais, Panamericano e 
Mundial Universitário.

TAEKWONDO
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A SELPB em parceria com a Associação 
Pró Volei realiza projeto de aprendizagem 
esportiva e treinamentos para crianças de 
12 a 16 anos, visando fomentar a 
modalidade e captar talentos para 
participação em jogos das equipes infantil 
e juvenil em Jogos Oficiais.

No ano de 2018 recebemos a Seleção 
Brasileira Sub 19 Masculina para um 
amistoso com a equipe adulta do 
município.  

Além disto, a Associação Pró Volei 
coordena as equipes adulta masculina e 
feminina que disputam os jogos Oficiais 
do Paraná, campeonatos regionais e os 
principais campeonatos do Estado.

O Voleibol de Pato Branco sempre teve 
muita expressão nos anos que se 
passaram, em nível regional e estadual.

VOLEIBOL



O Largo da Liberdade foi inaugurado em 29 de junho de 2016, e está 
localizado no Complexo Poliesportivo Municipal Frei Gonçalo.

O local até 2020, sediou atividades diárias que atrairam mais de 400 
pessoas em diversas modalidades, onde participam de oficinas 
esportivas, aulas de ginástica, aulas de treinamento funcional, aulas 
de tênis de mesa, xadrez, oficinas de robótica, aulas de natação e 
hidroginástica e muito mais.

Quem frequenta este espaço busca saúde, qualidade de vida e lazer, 
tudo isto reunido em um único local. Conta com um Centro de 
Convivência amplo e moderno, um Complexo Aquático com duas 

piscinas térmicas, para crianças e adultos, dois playground, 
campo de futebol de grama sintética, pista de caminhada 
emborrachada,  c ic lov ia ,  academia  para  idosos , 
estacionamento com acessibilidade e iluminação em LED, e 
ainda, abriga a administração da Secretaria de Esporte e 
Lazer.

Motivos não faltam para o pato-branquense ter orgulho do 
Largo da Liberdade, pois é referência e atrai moradores de 
Pato Branco e de toda região, isto porque, além das oficinas, o 
local recebe projetos que envolvem centenas de pessoas, 
como o Movimenta Pato Branco e a Rua de Lazer.

LARGO DA LIBERDADE 
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O Centro de Convivência localizado no Largo da Liberdade, abriga um 
auditório com capacidade para 90 pessoas, salas de oficinas, jogos de 
mesa, artes marciais, ginástica e dança, ginástica rítmica, espaço de 
brincar para crianças de até 6 anos, vestiários, cantina, e um saguão com 4 
computadores e um espaço onde são realizados diversos eventos.

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA
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O maior objetivo foi o de ofertar a população, através das aulas de 
natação e hidroginástica, uma forma de atividade física, esporte e 
lazer com qualidade e excelência.

Em 10 de fevereiro de 2017 foi inaugurado um espaço diferenciado, 
localizado no Largo da Liberdade, o Centro Aquático, contendo uma 
piscina semi-olímpica e uma piscina infantil.

Desde o início houve a preocupação em realizar projetos sociais, 
sendo que foi realizada uma parceria com a Secretaria de Educação 
e Cultura, ainda existe uma parceria com a antiga FADEP, hoje 

CENTRO 
AQUÁTICO
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No ano de 2018 aconteceu o 1º Festival Municipal de Natação e a 
primeira semana de Combate ao Afogamento, sendo que os festivais 
são anuais.
Em três anos de funcionamento do Centro Aquático, o mesmo teve 
aproximadamente 2.500 atendimentos/ano.

UNIDEP, com o curso de fisioterapia em atendimento a idosos com 
problemas de mobilidade e outros problemas de saúde, onde são 
oferecidas aulas de hidroterapia. Também oferece, de forma 
gratuita, horários para as forças de segurança utilizarem como 
forma de treinamento físico.



No Largo da Liberdade acontecem inúmeras atividades sociais, recreativas, esportivas e de formação.

Atividades que foram realizadas pela SELPB:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO LARGO DA LIBERDADE

• Aulão de Carnaval
• Aulão de Hidroginástica
• Aulão Junino
• Aulas de Atletismo
• Aulas de Futebol
• Aulas de Ginástica para 
  Mulheres
• Aulas de Ginástica Rítmica
• Aulas de Pilates de solo e 
  com aparelhos

• Aulas de Tênis de mesa
• Aulas de Treinamento 
  Funcional Kids e Adulto
• Aulas de Xadrez
• Aulas de Zumba
• Aulas do Projeto 
  Escolas no Largo
• Aulas do Projeto 
  Esporte do Futuro
• Aulas do Projeto 
  Leve a Vida Leve

• Aulas para a 
  Melhor Idade
• Avaliação Física
• Caminha Pato Branco
• Domingo no Largo
• Orientação de Corrida
• Programa Medida Certa
• Rua de Lazer
• Toboágua
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Atividades e eventos que acontecem com parceiros e outras secretarias:

• Aulas de Capoeira
• Aulas de dança contemporânea
• Aulas de Informática Projeto Viver Bem – 3º Idade
• Aulas de Judô
• Aulas de Kickboxing
• Aulas de Mix Training
• Aulas de Programação e Robótica Lego Mindstorms
• Aulas de Yoga
• Aulas do Grupo da Dor (UNIDEP)
• Aulas para gestantes
• Aulas para puérperas
• Caminhada Ecológica
• Campeonato FIFA de Playstation
• Dia da Mulher
• Dia de Ação – CREF
• Dia do Desafio
• Dia do Idoso
• Dia Mundial de Atividade Física
• ELAP – Encontro de Lazer do Paraná em 2014

• Encontro das Mulheres Rurais
• Encontro Nacional de Capoeira
• Encontro Paranaense de Aeromodelismo
• Enfermagem em Ação (UNIDEP)
• Exposições fotográficas
• Feira da Lua
• Festival Esportivo Regional das APAES
• Gamer Show;
• INVENTUM
• Movimenta Pato Branco
• Oficinas de artesanato
• Oficinas de música
• Pato Branco Fitness Day
• Quarta Cultural
• Teatro no Largo
• Torneio de Poker
• Torneio de Tênis de Mesa
• Torneio de Xadrez
• Viver Mais com a 3ª Idade (UNIMED)
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A Lei de Incentivo ao Esporte tem como objetivo a execução de 
políticas públicas no fomento à atividades e projetos esportivos 
não profissionais no âmbito municipal, por meio da participação 
de chamamento público para pessoas jurídicas e físicas, e será 
regida por Lei Complementar.

LEI DE INCENTIVO 
AO ESPORTEPROJEÇÃO

PARA O
FUTURO
CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE

66

A constituição do Conselho Municipal do Esporte contemplará 
representantes públicos e privados que estarão auxiliando nas 

O Conselho Municipal de Esporte consta na Lei nº 3.762, de 26 
de dezembro de 2011, onde a mesma trata da Estrutura 
Administrativa Organizacional da Prefeitura de Pato Branco.

diretrizes do esporte e lazer, delimitando as 
respectivas áreas a serem contempladas, assim como 
da avaliação e monitoramento dos recursos 
provenientes desta lei, regulamentando os repasses 
financeiros e dando segurança as entidades para o 
planejamento subsequente.

PLANO DECENAL MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER
O Plano Decenal Municipal de Esporte e Lazer está sendo 
construído para darmos continuidade ao projeto já existente, 
ampliando as ações, criando novos projetos, levando novas 
estruturas aos bairros com espaços voltados ao esporte e lazer, 
inovando as ações com o que há de mais moderno e atual no 
cenário esportivo. 

Este planejamento é baseado nas políticas públicas existentes 
na esfera nacional, atendendo as diretrizes da 
Superintendência Nacional de Esporte. Da mesma forma, será 
implantado a regulamentação da Lei Municipal de Esporte, bem 
como o Conselho Municipal de Esporte, para fortalecer ainda 
mais o esporte e lazer em nosso município.



ESTRUTURAS
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• Arena Poliesportiva
• Centro de Modelismo
• Centro de Treinamento Municipal
  modalidades coletivas 
• Centro de Treinamento Municipal
  modalidades individuais 
• Expansão Projeto Largo da Liberdade
• Kartódromo
• Novo estádio de futebol
• Núcleos de Ginástica Artística 

• Novas espaços de esporte e lazer para os bairros:
  - Bairro Alto da Glória
  - Bairro Anchieta
  - Bairro Brasília
  - Bairro Cristo Rei
  - Bairro Gralha Azul
  - Bairro Industrial

  - Bairro Novo Horizonte
  - Bairro Planalto
  - Bairro São Cristóvão
  - Bairro São João
  - Bairro Vila Esperança
  - Bairro Vila Izabel
  - São Roque do Chopim



QUADRO 
EVOLUTIVO 
DA SELPB
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PESSOAS E 
ATENDIMENTOS
O quadro demonstra o número de pessoas que freqüentaram 
toda e qualquer atividade/evento/esporte/lazer que a Secretaria 
de Esporte e Lazer realizou entre 2013 a 2019, totalizando 
105.180 pessoas e 841.438 atendimentos.



AGRADECIMENTOS

69

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer agradece aos parceiros/apoiadores: 
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Tivemos ainda momentos marcantes com nosso esporte de rendimento que 
contou com o apoio incondicional da Secretaria.Fica o sentimento de dever 
cumprido, como pode ser verificado no presente Livro de Esportes, publicação 
que muito nos orgulha e retrata a maioria das ações realizadas nesses últimos 
anos em nosso segmento.

Foi possível também criar um plano de ação para atender diversos projetos e 
eventos do esporte e lazer, sempre buscando atender a população da melhor 
forma possível nas mais variadas atividades!

Estar à frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi, ao mesmo 
tempo um grande desafio e uma grata satisfação, pois tive, em conjunto com a 
minha equipe, a oportunidade de fomentar o esporte e o entretenimento nas 
suas diversas possibilidades em nossa município.

Agradeço ao prefeito Augustinho Zucchi pela oportunidade e a toda equipe da 
SELPB pelo compromisso e dedicação permanentes.

Conseguimos cumprir com as metas do plano de governo e organizar nossas 
estruturas físicas, transformando espaços físicos em ambientes agradáveis 
dando maiores oportunidades de convívio às famílias pato-branquenses com 
qualidade, segurança e muito aconchego. 

Muitas coisas ainda precisam ser feitas e quem ganha com o incentivo ao 
esporte e ao lazer é a cidade de Pato Branco!

Paulo Stefani

PALAVRA DO 
SECRETÁRIO




