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OBRAS E REVITALIZAÇÕES DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 

1. AVCB das Unidades Permissionadas – APROXIMADAMENTE R$ 20.000,00: 
Centro Poliesportivo Policial Militar José Carlos das Neves – Jd Cerejeiras  
Centro Poliesportivo José Adailton Vieira Pinto – Jd Altos de Santana 
Cetro Esportivo Fernando Avelino Lopes – Campo dos Alemães  

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB é necessários nas unidades permissionadas para: 

a) Proteger a vida dos ocupantes das edificações e área de risco em caso de incêndio; 
b) Dificultar a propagação do incêndio, reduzir danos ao meio ambiente e patrimônio; 
c) Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 
d) Dar condições de acesso para operações do corpo de bombeiros 

 
2. Revitalização de Piscinas – APROXIMADAMENTE R$ 300.000,00 

13 piscinas sob a gestão da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida: 
Centro Comunitário João Paulo I – Alto da Ponte 
Centro Esportivo Casa do Jovem – Santana  
Centro Esportivo Josildo Arnulfo dos Santos – Jd São Judas Tadeu 
Centro Comunitário Filisbino Franco – Vila Industrial  
Centro Poliesportivo João Molina – Eugênio de Melo  
Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos – Eugênio de Melo  
Centro Poliesportivo Luiz Antônio Ribeiro de Macedo – Jd Copacabana (Vila Tesouro) 
Centro Poliesportivo João do Pulo – Jd Satélite  
Piscina EMEF Prof Mercedes C. Klein – Jd Satélite  
EMEF Profª Maria de Melo – Pq Industrial 
EMEF Profª Maria Nazareth Moura Veronese – Jd da Granja 
Centro Esportivo Wagner Morera – Vila Maria  
EMEF Profª Otacília Madureira de Moura 

 
A realização da revitalização e adequação das piscinas é necessária para o bom desenvolvimento das 

atividades realizadas nestes espaços. A manutenção periódica preventiva corrige e evita eventos que podem 
ganhar maiores proporções se negligenciados.  

Os serviços são divididos conforme descrito a seguir: 
Troca de revestimento quebrado 
Em todas as piscinas são inúmeros azulejos trincados ou quebrados que podem causar ferimentos nos 

alunos, além de favorecer o surgimento de vazamentos. 
Raspagem de todo rejunte 
O desgaste natural dos rejuntes, com o tempo, proporciona o surgimento de vazamentos, o acúmulo de 

sujeira e compromete as tarefas de limpeza diária da piscina. 
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Investigação e tratamento em ponto com vazamento 
Devido à idade avançada das construções pontos de vazamento podem surgir. Para esse tipo de serviço 

é necessária mão-de-obra especializada e deverá ser realizada mais rápido possível. 
Aplicação de novo rejunte para piscina: 
A aplicação de novo rejunte auxilia na fixação dos azulejos e torna as juntas entre eles mais regulares, 

dificultando o surgimento de vazamentos e facilitando as tarefas de higienização da piscina e da área de 
banho.  

Limpeza: 
A limpeza geral será realizada aproveitando o período em que a piscina se encontra vazia para a 

realização dos outros serviços. As piscinas são antigas e possuem uso intenso, sendo importante essa 
manutenção. 

Inspeção: 
É realizada para garantir a qualidade do serviço, dado o investimento aplicado. 

 
3. Vestiário do C.E. Mário Weiss (Vale do Sol) – EM ANDAMENTO: Valor total: R$ 483.500,00 

Contrapartida do Município: R$6.000,00 

 Revitalização e Modernização do Centro Poliesportivo Mário Weiss – Jardim Vale do Sol, zona 
Sul, São José dos Campos/SP. O complexo do Vale do Sol é um centro esportivo, localizado na região 
sul da cidade de São José dos Campos, o qual atende às práticas esportivas dessa região, disponível 
à aproximadamente 150.000 habitantes, representando praticamente 1/4 da população da cidade. 
A escolha da região se fez pelas características de vulnerabilidade social acentuada e contingente 
populacional, portanto contribuindo de sobremaneira para a inclusão social através do esporte e 
propiciando uma melhor qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços 
esportivos modernos. 

 
4. Campo do Parque Interlagos – EM ANDAMENTO: Valor Total: R$ 965.150,00 

Contrapartida do Município: R$ 10.150,00 

Revitalização e Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos, zona Sul, São José dos 
Campos/SP. O complexo do Parque Interlagos é um centro esportivo, localizado na região sul da 
cidade de São José dos Campos, o qual atende às práticas esportivas dessa região, que tem 
aproximadamente 150.000 habitantes, representando praticamente 1/4 da população da cidade. A 
escolha da região se fez pelas características de vulnerabilidade social acentuada e contingente 
populacional, portanto contribuindo de sobremaneira para a inclusão social através do esporte e 
proporcionando uma melhor qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços 
esportivos modernos.   
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 Com esta revitalização e modernização o problema será resolvido, porque vamos tornar o 
campo de futebol utilizável para a população, nivelando o piso,  instalando balizas, reformando o 
vestiário e revitalizando o gramado.  

 Esperamos com a revitalização que a população tenha acesso seguro ao Campo de Futebol, 
contribuindo para a inclusão social através do esporte. 

 
5. Ginásio de Esportes Tânia Maria - : Valor Total: R$ 965.624,84 

Contrapartida do Município: R$ 715.624,84 

Modernização do Ginásio de Esportes Tania Maria, zona Sul, São José dos Campos/SP. O 
complexo do Ginásio de Esportes é um centro esportivo localizado na região sul da cidade de São 
José dos Campos o qual atende às práticas esportivas dessa região, que tem aproximadamente 
150.000 habitantes, representando praticamente 1/4 da população da cidade. A escolha da região 
se fez pelas características de vulnerabilidade social acentuada e contingente populacional, 
portanto contribuindo de sobremaneira para a inclusão social através do esporte e proporcionando 
uma melhor qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos. 

 

 

 

 

 

 

Itamar Lisboa  

Diretor de Esporte e Lazer – SEQV  


