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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO 
ESPORTE

EVENTOS

Criação do Núcleo de Aperfeiçoamento de Vôlei no 
Centro de Bairro Lagoinha.

Implantação do Projeto Viva Vôlei no Centro de Bairro 1° 
de Maio.

Encaminhado para análise e aprovação no Ministério do 
Esporte, o Projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, 
modalidade Voleibol, da Fundação Uberlândia Tênis Clube 
(FUTC).

Estudos iniciais para criação do Fundo Municipal do 
Esporte.

Solicitação, junto ao Ministério do Esporte, da mudança 
do prazo de captação do Projeto da Lei de Incentivo ao 
Esporte – modalidade Basquete FUTC.

Participação das equipes do Programa Craques do Futuro, 
no Campeonato Mineiro, com o Uberlândia Esporte Clube, 
nas categorias Infantil e Juvenil e Júnior.

Apoio ao Uberlândia Esporte Clube na realização dos 
jogos do Campeonato Mineiro, da Taça Minas Gerais, 
Campeonato Brasileiro Série D e amistosos.

Firmados convênios com várias entidades para apoio e 
fomento ao esporte totalizando R$ 1.322.000,00.

Apoio ao time do Guará, que representou a cidade de 
Uberlândia na disputa da Copa AMVAP.

Apoio à equipe de voleibol feminina do Praia 
Clube/Banana Boat/PMU na disputa da Superliga 
Feminina de Voleibol.

Apoio à equipe de Handebol Masculino do Colégio 
Nacional, campeã mineira da categoria Cadete.

Apoio à equipe de Futsal Feminino da Futel, campeã da 
Copa Amvap 2009.

Realização do evento “Passeio Ciclístico”, com trajeto do 

colégio COC para o Estádio João Havelange dia 20/09, 

contando com a participação de aproximadamente de 

800 ciclistas.

Realização da 1° Fase da Liga Nacional de Volei 

Masculino, em Junho/2009, na Arena Tancredo Neves.

Investimento da Prefeitura Municipal em parceria com o 

Governo do Estado de Minas Gerais para a realização dos 

amistosos “Desafio Brasil X E.U.A”, que contou com 

público de 18.000 pessoas, durante os dias 25, 26 e 

27/09/09 na Arena Multiuso Tancredo Neves.

Organização dos Jogos do Interior de Minas Gerais - JIMI 

2009, entre os dias 08 e 18/10, em Uberlândia.

Corrida “10 Milhas do Sabiá”, que aconteceu dia 28/10.

Evento em homenagem ao 27° aniversário do Parque do 

Sabiá, no dia 8/11, que contou com a presença de 

aproximadamente 2000 pessoas.

Realização do “Festival Olímpico”, dia 21/11 na Arena 

Multiuso Tancredo Neves.

Realização do evento “24 horas de esporte”, dias 27 e 

28/11, no UTC.

Corrida 5km Zumbi dos Palmares, como parte das 

comemorações da Semana da Consciência Negra, 

realizada dia 29/11 no Parque do Sabiá.

Realização das “Olimpíadas dos Servidores”, envolvendo 

aproximadamente 800 servidores e as modalidades Volei, 

Basquete, Futebol, Futsal, Truco, Natação, Corrida e 

Ciclismo, com início em novembro e término em 

dezembro, nos Núcleos de Esporte da Futel.

II Sipat da Futel, 11/12, Arena Multiuso Tancredo Neves, 

com palestras e distribuição de brindes.

Festival de Ginástica Artística, que foi realizado dia 18/12 

no Campus da Educação Física da UFU.

Longões – Corrida semanal promovida pelos Amigos do 

Parque, um grupo de corredores que treinam no Parque 

do Sabiá, que tem o apoio da Futel.

Realização de eventos de corrida e caminhada no Parque 
do Sabiá e em toda cidade.
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Corrida da Lua Cheia – Corrida que acontece 
mensalmente, sempre durante o período da Lua Cheia, no 
Parque do Sabiá.

Apoio à realização do evento “Maratoninha Caixa”, no 
mês de Maio;

Apoio à atividade da Academia Kiai, dia 12/09, no Centro 
de Bairro 1° de Maio.

Apoio ao Festival de Dança do Triângulo, dias 28, 29, 30, 
31/10 e 01 e 02/11, na Arena Multiuso Tancredo Neves.

Apoio ao Triângulo Music, evento de música que foi 

realizado nos dias 5 e 6/11 no Estádio Municipal João 

Havelange (Parque do Sabiá).

Copa Futel de Karatê – 15/11, no Clube Girassol.

Apoio ao evento Concentração de Fé Shalon, dia 28/11, 
na Arena Multiuso Tancredo Neves.

Apoio ao Torneio da Liga de Dama e Xadrez de Uberlândia, 
realizado no dia 29/11, na sede do Clube Escola de 
Xadrez de Uberlândia, localizada na Praça Sérgio 
Pacheco.

Gravação do DVD Selo Uberlândia, que foi realizado no dia 
05/12 na Arena Multiuso Tancredo Neves (Sabiazinho).

Apoio ao 1° Fórum de Dança de Salão do Triângulo, dias 
10, 11 e 12/12, no teatro Municipal Rondon Pacheco.

Apoio à 4° Etapa da Copa Udi Off-Road de Cross Country, 
que aconteceu na Fazenda Bonanza, conhecida como 
Trilha Leite, entre os dias 11 e 13/12.

Corrida da Justiça e Cidadania, um evento do Tribunal 
Regional Federal (TRF) – 1° Região em parceria com a 
Prefeitura de Uberlândia/Futel, dia 13/12, com corridas 
de 5km ou 10km.

Encontro e Troca de faixa e apresentação de capoeira da 
Associação de Capoeira de Uberlândia (Ascau), realizado 
dia 13/12 no UTC.

Apoio ao evento “Futebol Solidário”, que reuniu artistas e 

atletas de nome nacional para arrecadar alimentos para 

pessoas carentes, que aconteceu dia 28/12 no Estádio 

Municipal João Havelange (Parque do Sabiá).

EVENTOS – APOIO

Apoio à realização da Copa Sudeste de Futsal 2009 e dos 
jogos estaduais do SESI.

Apoio à Super Copa Rede Integração de Futsal, por meio de 
parceria entre a Prefeitura de Uberlândia/Futel e Praia Clube.

Apoio ao Campeonato Uberlandense de Truco, realizado 
durante o segundo semestre de 2009.

Apoio para realização dos Campeonatos Amadores de 
Uberlândia (1° 2° e 3° Divisões, Máster, Rural, Juvenil e 
Juniores).

Apoio à “Caminhada do Planeta”, realizada pela 
Secretaria do Meio Ambiente.

Apoio aos eventos realizados pela CCAU – Creches 
Comunitárias Associadas de Uberlândia.

Apoio ao Projeto PROMIRIM Estrela Guia do bairro São 
Jorge.

Apoio ao evento Música no Parque, realizado pela 

Secretaria da Cultura, no Parque do Sabiá todo 3° 

domingo do mês.

17 a 18/01/2009 – 1ª Seletiva Paraolímpica 

2009, organizado pela Confederação Brasileira 

de Tênis de Mesa-CBTM em Parceria com a Escola 

Nacional de Administração Pública-ENAP realizada na 

cidade de Brasília-(DF). O atleta Gustavo Ribeiro obteve o 

3º Lugar e Rauphe Galvão o 5º Lugar, resultados estes que  

mantém os atletas entre os melhores do Brasil. 

24/05/2009 – Etapa do Circuito Mineiro de Natação 

Máster, realizado no UTC, onde o atleta paraolímpico 

Carlos Messias participou das provas de 50m livre e 50m 

peito conquistando o 6º e 3º lugar respectivamente.

18 a 21/04/2009 – 5° Torneio Sério Del Grande, 

realizado em São Paulo-SP pelo Clube dos Paraplégicos de 

São Paulo em parceria com o Governo do Estado de São 

Paulo. O atleta Caio Herique da natação, conseguiu três 

medalhas, sendo ouro nos 100m peito, prata nos 50m 

livre e bronze nos 400m livre.

08 a 10/05/2009 – Copa Brasil Paraolímpica, organizada 

pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Os atletas 

Gustavo Ribeiro e Rauphe Galvão de Uberlândia, ambos 

EVENTOS – PARTICIPAÇÃO ATLETAS 

PARADESPORTO
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foram medalhistas de Bronze e estão classificados para o 

Campeonato Brasileiro 2009. 

15 a 17/05/2009 – Etapa Regional Sul de Halterofilismo 

Paraolímpico, organizado pelo Comitê Paraolímpico 

Brasileiro em parceria com Loterias Caixa realizou em São 

Paulo, que contou com a participação de 4 atletas de 

Uberlândia. Carlos Cassim conquistou Medalha de Ouro 

categoria até 60Kg, Rodrigo Marques foi Prata categoria 

até 75Kg, Marcelo Moura também foi prata na categoria 

acima de 100kg, Edilândia Araújo conquistou Medalha de 

Ouro na categoria acima de 82,5Kg.

21 a 24/05/2009 – Clinica de Capacitação em 

Treinamento de Esportes Paraolímpico, realizada pelo 

Governo de Minas Gerais através da SEEJ - Secretaria de 

Esportes do Estado em parceria com FUTEL, SESI, UFU e 

Praia Clube, na cidade de  Uberlândia, onde 

participaram treinadores renomados nas várias 

modalidades paraolímpicas do País.

23/05/2009 – Etapa do Circuito Mineiro de Natação 

Master, em Araguari. O atleta Carlos Messias conquistou 

o bronze nos 100m nado peito. A atleta Geiza Miranda foi 

ouro nos 100m nado costas.

30/05/2009 – II Etapa do Campeonato de Supino de 

Uberlândia, em Uberlândia, organizado pela Droga Lider. 

A atleta Rosa Brito “Rosinha” conquistou o 3º Lugar na 

Classificação Geral Feminina. 

01/06/2009 – O Comitê Paraolímpico Brasileiro 

convocou 2 atletas de Uberlândia para representarem o 

Brasil no Campeonato Mundial para Jovens com 

deficiência visual que será realizado entre 15 e 20 de 

Julho nos Estados Unidos. Marly Oliveira atleta da equipe 

de atletismo SESI/ADEVIUDI/FUTEL irá competir nas 

provas de 800m, 1500m, 5000m e revezamento 4x100 e 

Pollyane Miranda atleta da equipe de natação 

PRAIA/ADEVIUDI/FUTEL irá competir em provas da 

Natação. Sua especialidade são 400m livre e 100m nado 

peito.

20 e 27/06/2009 – O Programa ADEVIUDI ESPORTES 

realizou aferição de Marcas em Salto em Distância, 

Lançamento do Dardo e Lançamento do Disco. A aferição 

teve como objetivo testar o treinamento até então realizado 

visando concluir os treinos para a etapa do circuito 

paraolímpico realizado em Brasília de 24 a 26 de julho.

20 e 31/06/2009 – 1ª Copa Open de Natação Master, no 

Praia Clube. A atleta Geiza Miranda conquistou uma 

medalha de Prata e um Bronze.

28/06/2009 – Prefeitura de Uberlândia em parceria com 

Caixa realizou etapa do circuito de corridas de rua em 

Uberlândia. Atletas da equipe de atletismo 

SESI/ADEVIUDI/FUTEL Fábio Pereira faturou o Ouro no 

masculino e Marly Oliveira no feminino.

03/07/2009 – 3ª Meia Maratona de Montes Claros e a 

corrida de 5Km para pessoa com deficiência. Na categoria 

para deficientes visuais Wesley e Marly Oliveira, ambos 

atletas da equipe de atletismo SESI/ADEVIUDI/FUTEL 

levaram a medalha de Ouro.

04/07/2009 – O Programa ADEVIUDI ESPORTES realizou 

aferição de Marcas em Salto Triplo e Arremesso do Peso. A 

aferição teve como objetivo testar o treinamento até então 

realizado visando concluir os treinos para a etapa do 

circuito paraolímpico.

09 a 12/07/2009 – Copa Brasil de Tênis de Mesa 

Paraolímpico - Etapa  Centro-Oeste, em Goiânia-GO, 

organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de 

Mesa.  O atleta Ralphe Galvão (Classe 6) conquistou a 

Medalha de Bronze. 

21 a 26/07/2009 – Campeonato Brasileiro de Hipismo, 

organizado pela Confederação Brasileira de Hipismo em 

parceria com a Federação Hipica de Brasília. Guilherme 

Teodoro faturou 3 medalhas de ouro, Sebastião Neto 

“Tião” e Roberto Menezes ficaram com 3 bronzes cada.

24 a 26/07/2009 – Etapa Centro-Leste do Circuito Brasil 

Paraolímpico - Atletismo, Natação e Halterofilismo, em 

Brasília-DF, organizado pelo Comitê Paraolímpico 

Brasileiro. No atletismo, os atletas da equipe 

SESI/APARU/ADEVIUDI/FUTEL faturaram  31 de Ouro, 26 

de Prata e 9 de Bronze. Na natação, os atletas da equipe 

VIRTUS/APARU/ADEVIUDI/CDDU/PRAIA CLUBE/FUTEL 

conquistaram 19 medalhas de Ouro, 14 de Prata e 6 de 

Bronze. No halterofilismo, a equipe CDDU/FUTEL 

conquistou 3 medalhas de Ouro, 1 de Prata e 2 de Bronze

21 a 23/08/2009 – Campeonato Centro-Oeste de Bocha 

Paraolímpica, em Uberlândia, organizado pela Associação 

Nacional de Desporto para Deficientes-ANDE em parceria 

com APARU, SESI e Prefeitura de Uberlândia. A atleta Sílvia 

de Paula ficou com a medalha de Prata, na classe BC1, 

Clodoaldo Massardi ficou com a prata na classe BC3 e 

Danielle Martins levou o bronze na Bc3.

28 a 30/08/2009 – Toneio Open de Natação, na 

Argentina, onde o atleta Caio Henrique de Oliveira, 

daequipe de Natação Paraolímpica UTC/APARU/FUTEL 

conquistou o bronze nos 100m nado Peito.
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11 a 13/09/2009 – ANDE (Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes) convoca atletas para o 

Campeonato Brasileiro de Bocha Paraolímpica 2009, que 

será disputado na cidade de Curitiba de 15 a 20 de 

Setembro. os atletas  Silvia, Clodoaldo Massardi e Danielle 

Martins, Múcio e Nardélio formam a  equipe 

APARU/FUTEL.

12 e 13/09/2009 – I Etapa Nacional do Circuito Brasil 

Paraolímpico, realizada em Fortaleza-CE., nas 

modalidades Natação, Halterofilismo e Atletismo. O 

Atletismo conquistou 17 medalhas de Ouro, 10 de Prata e 

07 de Bronze. Destaque no atletismo ficou com os 03 

Recordes Brasileiro estabelecidos por Marly Oliveira no 

salto em distância (F12), Lunier Salis (F12) e Antônio 

Araújo (F11) ambos no lançamento do Disco. No 

Halterofilismo foram 01 medalha de Ouro e 03 pratas. 

Edilândia que faturou o Ouro, também estabeleceu novo 

Recorde Brasileiro para a Categoria. Na natação, foram 07 

medalhas de Prata e 04 medalhas de Bronzes.

16 a 20/09/2009 – Campeonato Brasileiro de 

Bocha/2009. Clodoaldo Massardi conquistou o ouro na 

classe BC3-individual, Daniele Martins também foi ouro na 

classe BC3-dupla, Múcio Alves foi ouro na classe BC3-

dupla, Nardélio Fernandes foi prata na classe BC4-dupla. 

Juntos, deram o título de Campeã Brasileira à equipe da 

Região Centro-Oeste.

25 a 27/09/2009 – Etapa Centro-Norte da Copa Brasil de 

Tênis de Mesa, onde o atleta Gustavo Ribeiro da Equipe 

APARU/FUTEL ficou com a 3ª Colocação. Com o resultado, 

o atleta já está classificado para o Campeonato Brasileiro 

2009, juntamente com Ralphe Galvão.

02/10/2009 – Convocação da delegação brasileira para 

a disputa do Mundial de Natação Paraolímpica de Piscina 

Curta, pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro-CPB. Letícia 

Ferreira será a representante de Uberlândia no evento.

06/10/2009 – Jogos Abertos do Interior Paulista, onde a 

equipe de Uberlândia nadou para a cidade de Indaiatuba, 

conquistando 21 medalhas para a equipe. Geisa Neusa de 

Miranda, conquistou 3 medalhas de ouro (100 m Livre, 50 
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m Livre e 50 m Costa), Erick Amâncio da Silva, ganhou 2 

pratas (100 m Livre, 50 m Costa), Mateus Rodrigues 

Carvalho, 1 bronze (50 m Livre) e Luzimar Amorim dos 

Santos, ouro nos 50m borboleta.

14 a 18/10/2009 – 25ª Edição do JIMI, em Uberlândia, 

onde a equipe Paradesporto da cidade, disputou as 

modalidades do atletismo, basquete sobre rodas, natação 

e tênis de mesa. Uberlândia se sagrou campeã em todas 

elas.

15 a 25/10/2009 – Jogos Para Panamericanos Juvenis 

realizado em Bogotá, Colômbia. Os atletas de Uberlândia 

Gabriel Tomelin, da equipe APARU/FUTEL e Anderson 

Figueiredo, da equipe de halterofilismo VIRTUS/FUTEL 

retornaram do evento com a Medalha de Ouro.

30/10 a 01/11/2009  –  II Etapa Nacional do Circuito 

Brasil Paraolímpico nas modalidades de atletismo, 

halterofilismo e natação, realizado em Porto Alegre-RS, na 

qual, a equipe de Uberlândia retorna do evento com 5 

novos  recordes brasileiros;

10 a 15/11/2009 – Jogos Paraolímpicos Escolares, 

realizado em Brasília-DF. Uberlândia teve 11 atletas 

representando o estado de Minas Gerais nas modaliades 

de atletismo e natação. No total 08 atletas foram 

campeões brasileiros, 02 vice-campeões e um retornou 

como o 3º melhor atleta do Brasil;

13 a 15/11/2009 – Campeonato Brasileiro de Ciclismo 

Paraolímpico, realizado em Brasília-DF. O Atleta Roberto 

Carlos da equipe APARU/FUTEL foi 4º Colocado na Prova 

de contra relógio e 5º na prova de estrada;

22 a 25/11/2009 – Campeonato Mundial de Halterofilismo 

disputado na Índia, com a atleta Edilândia Araújo da equipe 

CDDU/FUTEL, ficando com a medalha de prata.

25/11 a 06/12/2009  –  Campeonato Mudial em Piscina 
Curta, no Rio de Janeiro-RJ. A atleta Letícia Ferreira da 
equipe VIRTUS/FUTEL ficou com a medalha de Ouro nos 
50m nado Borboleta e 100m Medley e a medalha de Prata 
nos 200m Medley;
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14 a 20 de Dezembro – Campeonato Brasileiro de Tênis 

de Mesa, disputado em Florianópolis, SC. O atleta Gustavo 

Ribeiro, da equipe APARU/FUTEL conquistou a medalha 

de Bronze, colocando-o entre os melhores do tênis em 

2009.

São dez modalidades esportivas fomentadas;

Em oito destas modalidades temos atletas de alto 

rendimento. Fazendo comparativo com 2008; onde ao 

todo representaram Uberlândia em eventos estaduais, 

brasileiros e internacionais um total de 77 atletas e neste 

ano este número subiu para 99 atletas representando um 

crescimento de 28%  no número de atletas;

Quando falamos de resultado também superamos 2008, 

pois em 2009, dos 99 atletas 51 (cinqüenta) estão entre 

os 03 melhores do Brasil e destes, 24 estão na posição de 

Nº1 do Brasil;

Por equipes, o atletismo, a bocha o halterofilismo e o 

adestramento estão entre as 03 melhores equipes do país; 

Tivemos atletas representando o Brasil em Campeonatos 

Importantes como o Mundial de Jovens com deficiência 

visual e o Parapan Juvenil, demonstrando que novos 

campeões estão surgindo. No adulto, nossos atletas 

representaram o Brasil no mundial de piscina curta, onde 

fomos Campões Mundiais, no mundial de halterofilismo 

fomos vice-campeões e durante o Campeonato Brasileiro 

de Powerlifting estabelecemos novo Recorde Mundial.

Jogos Copa Uberlândia de Voleibol Feminino. Período e 
locais variados.

IV Incentivo Natação Máster, 22/08, em Uberaba.

Realização dos Jogos Escolares Municipais, no UTC 
durante todos os finais de semana de Setembro.

Balanço Parcial Esporte Paraolímpico de Uberlândia em 2009

PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES DO 

UTC/PMU NOS CAMPEONATOS:

II Torneio de Velocidade do Triângulo, dia 08/08, no Praia 
Clube.

3° Lugar no Camp. Estadual de Voleibol da Categoria 
Infantil.

3° Lugar no Camp. Mineiro de Voleibol categoria Mirim.

8° Lugar no Geral do Campeonato Mineiro de Natação, 
com 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 bronzes.

Equipe sub-17 de futsal do UTC , que representou 
Uberlândia na Copa Amvap de Futsal, termina a 
competição com o 3° lugar.

Participação do evento “Domingo no Parque” realizando 
jogo de xadrez, dia 19/07.

Participação Campeonato Mineiro de Basquete, dias 
03,04, 13, 19, 20, 26, 27/06, 02, 05/07 no UTC.

Participação Copa Uberlândia de Voleibol, dia 06, 20, 
21/06, 02, 04, /07  no UTC.

Participação Campeonato Mineiro Estadual de Voleibol 
Infantil, dias 05, 06 e 07/06.

Participação Copa Regional do TaeKwondo, dia 14/06, no 
UTC.

Participação nos Jogos da Liga Nacional de Voleibol 
Masculino, no Sabiazinho.

Participação Jogo da Copa Futel de Futsal Feminino, dia 
01, 04, 06, 07, 09 /07, no Ginásio Homero Santos.

Participação do Campeonato Máster de Vôlei Feminino, 
dia 04, 05/07, no UTC.

Viagem das equipes Volei e basquete para JEMG, 06/07, 
em Monte Carmelo.

Participação Campeonato Mineiro de Futsal, dia 08, 
11/07 (Araguari), 12/07 (Ituiutaba)

Participação Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de 
Natação, dia 10/07, no Praia Clube.

Participação nos Jogos Abertos Brasileiros, na cidade de 
Maringá-PR, no mês de Maio, representando o Estado de 
Minas Gerais, nas modalidades de Voleibol Masculino e 
Feminino e Basquete Masculino

Copa Estadual de Basquete Juvenil masculino, de 05 a 
07/09, no Praia Clube.

Participação Campeonato fase regional mineiro de 

Atividades do mês de Setembro:

Centro Municipal de Excelência Esportiva
C M E E S P

U

T
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basquete juvenil 5 a 7/09.

XIV Torneio Aberto Brasil Máster de Natação, de 25 a 
27/09, em Ribeirão Preto.

Campeonato Mineiro de Basquete

Jogos Estudantis de Uberlândia

Fase do Campeonato Estadual Infantil de Vôlei Masculino

Campeonato Estadual Juvenil de Vôlei Masculino Adulto

Jogos Copa Uberlândia de Vôlei Masculino Adulto

Jogo Amistoso de Basquete Juvenil contra Minas Tênis Clube

II Etapa do Estadual de Vôlei Masculino categoria Infantil, de 
11 a 13/09, categoria Juvenil de 15 a 17/09 e categoria 
adulto de 18 a 20/09. Todos realizados no UTC

Fase Semi-Final do Futsal Sub 15

Competição Interna de Natação

Amistoso para treino do Vôlei Masculino

Participação do vôlei masculino e basquete do Jemg em 
Montes Claros, de 05 a 10/10.

VI Incentivo Master de Natação

V Regional do Triângulo de Natação

Campeonato Interno das Escolinhas de Futsal

Finais dos Jogos Escolares municipal

Olimpíadas Universitária de Natação

Finais Mirim de Vôlei Feminino da Copa Uberlândia

Jogos das Olimpíadas do Servidor

Fase Final do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino 
Infantil

Atividades do mês de Outubro:

Atividades do mês de Novembro:

Jogos de Vôlei Masculino e Feminino da Liga Regional

Realização do III Uberlândia Open de Jiu-Jitsu

Projeto 24 horas de esportes

Finais Infantil Feminino de Vôlei da Copa Uberlândia

Finais dos Jogos Estudantil Brasileiro de Vôlei Masculino

Final do Campeonato Estadual de Vôlei Mirim Masculino

XIX Campeonato Mineiro Mirim de Natação

Final do Campeonato Mineiro de Vôlei Juvenil Masculino

Finais do Supercampeonato Mineiro de Voleibol

Jogos da Liga Brasileira Universitária - Voleibol

Campeão do Torneio de Basquete de Uberlândia, realizado 
em dezembro.

Ampliação do Programa Agita Uberlândia, criando os 
núcleos: Poliesportivo Luizote de Freitas, Poliesportivo 
Segismundo Pereira e Poliesportivo São Jorge.

Atendimento itinerante do Programa Agita Uberlândia em 
eventos realizados nas escolas e empresas de Uberlândia.

Monitoramento diário das atividades do Programa Agita 
Uberlândia, pela equipe do departamento de esportes.

Implantação do acompanhamento psicológico no 
Programa Agita Uberlândia.

Envio do Projeto “Agita Uberlândia” ao Ministério do 
Esporte, com a aprovação de captação de recursos em R$ 
1.264.000,00 reais (Um milhão e quatrocentos mil reais).

Reestruturação do Espaço Saúde no Parque do Sabiá.

Participação da Inauguração de escolas com ações 
recreativas para as crianças.

Jogos amistosos entre as equipes de voleibol da 
Escolinha do Airton Borges e CFA, dia 30/09, na Arena 
CFA.

Atividades do mês de Dezembro:

PROGRAMA AGITA UBERLÂNDIA

AMPLIAR AÇÕES RECREATIVAS E RUAS DE 
LAZER JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

INICIAÇÃO ESPORTIVA 
E ESPORTE ESCOLAR
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Torneio de Handebol Naipe Feminino , realizado no dia 
01/10, no Centro de Bairro Lagoinha.

Participação de alunos do Núcleo Viva Mansour/PMU no 
XV Torneio Regional de Natação, realizado no dia 28/11 
em Uberlândia.

Festival de Natação Viva Mansour, realizado no dia 05/12 
no Viva Mansour.

Torneio Internúcleos de Futebol de Campo, que envolveu 
18 equipes de escolinhas de futebol dos poliesportivos 
nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, com a 
participação de 800 alunos.

Equipe de Judô da Futel, campeã da Copa Triângulo de 
Judô.

Torneio Futel – Craques do Futuro, realizado com intuito 
de observar os alunos de futebol da Iniciação Esportiva da 
Futel e selecionar futuros atletas para o Projeto Craques 
do Futuro.

Desde o início de 2009, houve um acréscimo de 95% do 
número de escolas integrantes ao Projeto Bola na rede, 
passando de 16 para 30 escolas que possuem alunos na 
faixa etária de 07 a 16 anos. Restam 19 escolas, sendo 
que cerca de 13 destas, encontram-se fora da zona 
urbana, dificultando a ampliação do projeto pela 
indisponibilidade de transporte.

Realização dos Campeonatos do Programa Craques do 
Futuro, durante todos os finais de semana.

Empréstimo dos Núcleos de Esporte da Futel para a 
Comunidade, Secretarias Municipais e Liga Uberlandense 
de Futebol.

Captação de patrocínios e parceria junto à empresa para 
realização de eventos.

Andamento nas ações do Programa Segundo Tempo, a 
saber: acompanhamento do processo de licitação junto 
ao departamento responsável, cadastramento dos 5.000 
alunos, conclusão do termo de convênio de estágio entre 
a Futel e a UFU.

Levantamento qualitativo e quantidade do corpo docente 
das escolinhas da Futel para reestruturação das aulas, 
ampliando e melhorando as mesmas.

Visitas diárias aos poliesportivos para análises e 
levantamento das necessidades, e para futuras melhorias 
nos Poliesportivos.

Ações contínuas:

Divulgação das escolinhas da Futel nas escolas, pelos 
supervisores das mesmas.

Realização do convênio de concessão de estágio 
obrigatório, firmado entre a UFU e a Futel, para 
contratação de 50 estagiários de Educação Física que 
atenderão ao Programa Segundo Tempo do Ministério do 
Esporte, nos Núcleos de Esporte da Futel.

Ampliação do Poliesportivo Roosevelt, com construção de 
01 piscina aquecida, 01 vestiário masculino e 01 
feminino, 02 quadras de areia, 01 quadra de futsal, 01 
campo de futebol society e 01 parque infantil, objetivando 
incentivar à prática esportiva.

Construção do Poliesportivo no Bairro Jardim América II 
aprovada. Processo em fase de licitação.

Elaboração do Projeto para implantação de 4 (quatro) 
Praças da Juventude (complexo sócio-esportivo da 
família) nos Bairros: Santa Mônica, Tubalina, Dom Almir, 
Marta Helena para execução junto ao Governo Federal.

Construção da sede da Futel no Parque Municipal Virgílio 
Galassi (Sabiá) previsto no orçamento da Futel para 2010, 
valor R$ 1.000.000,00.

Parque Aquático Municipal com piscina Olímpica oficial 
aquecida, piscina de salto, vestiários e arquibancadas 
aguardando publicação de edital para licitação no valor de 
R$ 5.450.000,00.

Reforma das quadras e instalação de equipamentos nas 
praças, em parceria com a Secretaria de Serviços 
Urbanos, a saber: Distrito Cruzeiro dos Peixotos, Bairros 
Santa Luzia, São Jorge, Gramado e Aclimação.

Iluminação do Campo A do Parque do Sabiá e do Campo 
do Poliesportivo Custódio Pereira, aprovado pelo Projeto 
Campos de Luz (Cemig), processo aguardando início da 
construção.

Aprovação do projeto de iluminação da pista de 
caminhada do Parque do Sabiá.

Recapeamento da pista de caminhada, orçamento 
realizado, aguardando viabilização de recursos para 
execução.

AMPLIAR OS ESTÁGIOS REMUNERADOS E 
NÃO REMUNERADOS NAS AULAS DE 
INICIAÇÃO ESPORTIVA

IMPLANTAR NÚCLEOS ESPORTIVOS NAS 
REGIÕES DE MAIOR RISCO SOCIAL

MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
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Apoio ao Centro de Informações Turísticas, quiosque multi 
uso, sanitário masculino, campo de futebol, centro de 
informações turísticas, sanitário prainha, sanitário 
feminino, campo de futebol, pontos de apoio ao turista e 
centro de informações e segurança ao turista, centro de 
alimentação em aprovação na Caixa Econômica Federal.

Ampliação do estacionamento do Parque do Sabiá 
(entrada Santa Mônica), abertura do portão da Av. 
Anselmo Alves dos Santos e início do processo para a 
construção do asfalto.

Realizando o processo de licitação para compra de 
material de combate a incêndio do Parque do Sabiá.

Requalificação e revitalização do Parque do Sabiá. Projeto 
aprovado em fase de licitação.

Mudança da sede do escritório da Administração do 
Parque do Sabiá para casa de frente ao quiosque;

Reforma da casa onde vai abrigar novo escritório da 
Administração do Parque do Sabiá;

Centralização Administrativa da Diretoria do Parque 
Municipal Virgílio Galassi, no Parque do Sabiá;

Colocação de placas indicativas e educativas de 
divulgação de programação de atividades da FUTEL, do 
Parque e dos Núcleos de Esporte;

Retirada da sucata de brinquedos e ferragens (08 
caminhões) depositando-a no depósito da PMU e 
disponibilizando para leilão;

Atenção especial à segurança do Parque através de 
reuniões mensais com agentes patrimoniais e porteiros 
para reciclagem;

Criação do Decreto que aprova o Regulamento da Área 
Verde do Parque Municipal Virgílio Galassi;

Criação da Portaria que Institui e aprova o regimento 
interno do Parque do Sabiá;

Criação da Portaria  que autoriza os idosos, deficientes, 
incapacitados, portadores de necessidades especiais e 
absolutamente incapazes, o uso de veículos no interior do 
Parque do Sabiá (Acessibilidade);

Criação do Espaço Saúde no interior do Parque;

Parceria com empresa privada para  reforma do Espaço 
Saúde: colocação de forro, vidros e pintura de letreiro;

Reforma da casa do antigo escritório para abrigar a Mini-
Biblioteca do Parque do Sabiá;

Instalação de um wireless para possibilitar acesso à 
internet sem fio, na área interna do Parque – entrada do 
Tibery;

Readequação de uma quadra para acomodar as aulas de 
ginástica localizada. Devido ao grande número de 
participantes, o quiosque ficou pequeno;

Criação de um controle diário (manhã/tarde/noite) do 
nível da comporta da represa;

Criação de uma comissão  interna  com objetivo de traçar 
plano de ação emergencial em caso de chuva de grandes 
proporções;

Construção e pintura do passeio em toda a extensão 
lateral da entrada localizada do lado do bairro Santa 
Mônica;

Construção de um viveiro (Lady Lene) para cultivo de 
espécies para suprir necessidades do Parque e canteiros 
para plantio de verduras (horta);

Construção de uma Praça no interior do Parque do Sabiá,  
próximo das Oficinas;

Construção de um lago ornamental para colocação de 
peixes ao lado do viveiro;

Plantio de espécies para formação do bosque ao lado do 
viveiro;

Iluminação da quadra do Mundo da Criança;

Iluminação do estacionamento do lado do Santa Mônica;

Iluminação decorativa de Natal;

Construção dos bebedouros e iluminação na Pista de 
Skate no Sabiazinho

Implantação de novos corrimões nas escadas de acesso e 
saída do público do Estádio João Havelange;

Abertura dos novos portões de acesso ao Estádio João 
Havelange, conforme projeto aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros

Reformas e adequações no Parque do Sabiá: 
Administração: Construção de passeios, mudança para 
perto dos Quiosques, aquisição do relógio de ponto 
eletrônico para controle informatizado da frequencia dos 
servidores, implantação de urna de sugestões, construção 
de passarela, iluminação da praça de entrada e 
informatização do almoxarifado;
 Quadra de Areia: Troca da areia e iluminação das quadras 
de futebol e peteca, colocação de duchas para os 
campos e a academia popular e construção de lava pés;
 Mundo da Criança: Reforma e reparos dos brinquedos.
Recanto do Idoso: Reforma e pinturas dos bancos e 
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Chafariz.
Geral: Manutenção da piscina, serviços de jardinagem e 
limpeza em todo o Parque, troca de lâmpadas da Pista de 
Caminhada, colocação de placas indicativas com 
informações sobre o funcionamento do Parque Municipal 
e dos Poliesportivos, reforma nos alambrados e portões 
dos campos de futebol, reforma e pintura dos pedalinhos 
e ampliação do estacionamento e abertura do portão do 
Bairro Santa Mônica, facilitando o acesso de usuários ao 
Parque;

Cobertura e iluminação da Quadra principal e pintura da 
quadra em anexo do Poliesportivo Tancredo Neves.

Início da construção do Ginásio no Poliesportivo 
Patrimônio 12/2009.

Iluminação da quadra do Poliesportivo São Jorge.

Cobertura da grama plantada no campo de futebol do 
Poliesportivo Canaã.

Restauração e iluminação de quadra do Parque do Sabiá.

Reforma do Ginásio do Poliesportivo Roosevelt.

Iluminação da quadra localizada na Praça do 
Centenário/Poliesportivo Segismundo Pereira.

Manutenção permanente em todos os Núcleos de 
Esportes da Futel.

RECURSOS HUMANOS

Liberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais para o prosseguimento do Concurso Público da 

FUTEL, onde a FUTEL atendeu a todas as exigências do 

referido Tribunal.

Pagamento retroativo, ao período de 2005 a 2006, do 

enquadradamento devido aos servidores, conforme 

determina o Plano de Cargos e Salários, totalizando 

R$70.000,00,

Enquadramento dos servidores de acordo com o plano de 

Cargos e Salários, referentes aos períodos de 2005 a 

2006 e de 2007  a 2008, representando um aumento de 

sálario de 2,4% para cada enquadramento;

ATENÇÃO AOS NÚCLEOS DE 
ESPORTES (POLIESPORTIVOS)

ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Diretoria Administrativa e Financeira

Adequação da Estrutura de Cargos e Salários de 

Servidores Comissionados através da Lei Delegada 

027/09;

Realização de Convênio entre a Prefeitura e FUTEL  para a 

cessão de servidores entre a FUTEL regulamentando e 

regularizando a cessão desses servidores.

Redução da realização de horas extras por parte dos 

servidores da FUTEL, em atendimento à determinação do 

Prefeito Municipal, o que gerou grande economia para a 

FUTEL, pois eram pagas cerca de 8.000 horas extras por 

mês e com a redução baixou para 1.500 horas/mês.

Atualização das pastas funcionais de todos os servidores 

da FUTEL em atendimento ao disposto no Decreto 

10184/2006, bem como atualização do sistema de GRH 

de todos os servidores da FUTEL, com o lançamento de 

todas as ocorrências;

Correção da lotação de todos os servidores da FUTEL, 

contratados, efetivos e comissionados, no sistema de 

Gestão de Recursos Humanos – GRH, colocando-os em 

sua unidade de lotação correta;

Determinação para a verificação da situação funcional de 

todos os servidores da FUTEL, visando apurar eventuais 

distorções e disfunções e providenciando que essas 

distorções e disfunções sejam sanadas, evitando novos 

questionamentos dos servidores na Justiça do Trabalho, 

pois atualmente existem várias ações impetradas em 

decorrência dessas disfunções.

Controle de ponto dos servidores, que simplesmente não 

existia, não sendo cobrados dos nossos colaboradores, 

assiduidades, pontualidade, nem tampouco descontados 

em seus salários eventuais faltas e atrasos, tendo ocorrido 

inclusive o pagamento de dois meses de salário a servidor, 

referente aos meses de março e abril, sem que o mesmo 

tenha trabalho um dia sequer.

Implantação de relógio de ponto eletrônico no Parque do 

Sabiá, para controle eletrônico da freqüência dos 

servidores daquele local, bem como controle de ponto 

com elaboração de folha de ponto dos servidores cedidos 

à FUTEL, que anteriormente não era feito.

FINANÇAS

Publicação dos balancetes financeiros mensais dentro do 

prazo estipulado em lei, resguardando a administração 

pública de questionamentos por parte do Tribunal de 
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Contas do Estado. Anteriormente esses balancetes eram 

publicados com meses de atrasos, tanto que, por nossa 

ordem, em 20 de fevereiro de 2009, foram publicados os 

balancetes de outubro, novembro, dezembro e janeiro de 

2008 e também o balanço anual.

Processo de credenciamento da rede bancária 

estabelecida no Município para que a mesma passe a 

receber DAM's em nome da FUTEL. Os recebimento de 

valores favorecidos à FUTEL, eram feitos diretamente e 

em espécie na FUTEL, para posteriormente serem 

depositados na conta movimento em nome da Fundação. 

Em conseqüência, determinamos ao Núcleo de Finanças 

para que não sejam mais aceitos quaisquer recebimentos 

em espécie e que sejam depositados pelos devedores 

diretamente em conta corrente em nome da FUTEL, até a 

implantação do sistema de emissão de DAM.

Acerto junto à Receita Federal do Brasil, de problemas de 

recolhimento de INSS. Os erros no recolhimento causaram 

a negativação da FUTEL junto ao INSS, o que impede a 

emissão de Certidão Negativa de Tributos Federais. Sem 

essa certidão ficamos impossibilitados de várias ações, 

inclusive firmar convênios com órgãos federais, estaduais 

e municipais. 

Acerto junto à Secretaria Municipal de Finanças, que 

cobrava judicialmente da FUTEL dívidas referentes ao 

exercício de 2001, o que impedia a FUTEL de obter 

Certidão Negativa de débitos municipais.

Implantação do Borderô eletrônico, para a movimentação 

bancária on-line, eliminando a necessidade de assinaturas 

de cheques e borderôs, agilizando o pagamento dos 

fornecedores da FUTEL.

Cobrança do alugueis dos espaços cedidos dentro do 

Parque do Sabiá, que estavam meses atrasados;

LEGISLAÇÃO

Lei 10185/09 que revogou a Lei 9676,  que trata dos 

programas desenvolvidos pela Administração Municipal 

por intermédio da FUTEL, adequando à atual realidade e 

facilitando a execução dos projetos previstos no programa 

de governo; Essa alteração amplia as possibilidades de 

apoio e pagamento de despesas, incluindo pagamento de 

arbitragens para eventos de parceiros, auxilio transporte 

integral, inscrições de atletas. Essas despesas foram 

pagas no passado, mas sem a devida cobertura por parte 

da Lei 9676.

Lei Municipal 10169/09, regulamentada pelo Decreto 

11768 que dispõe sobre a utilização do Estádio Municipal 

João Havelange e da Arena Multiuso Tancredo Neves;

Alteração no Estatuto da FUTEL, através do Decreto 11792 

de 11/08/09, modernizando e adequando-o à legislação 

em vigor e a realidade vivenciada pela Administração 

Municipal.

Lei Complementar 497, que revogou a lei 2759, com 

atualizações e adequações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades da FUTEL;

Credenciamento de servidores para dirigirem os veículos 

oficiais da FUTEL, em consonância com Decreto 

Municipal.

Portaria 176/09, que institui e aprova o Regimento 

Interno do Parque do Sabiá, regulamentando o 

funcionamento e atividades desenvolvidas no interior do 

Parque;

Portaria 233/09, que autoriza idoso, deficientes físicos, 

incapacidatos, portadores de necessidades especiais e os 

absolutamente incapazes, a percorrer o interior do parque 

do Sabiá em veículos;

Revogação da Lei 2.759/78 com a publicação da lei 

complementar 497/09 que dispõe sobre a organização 

da Futel, estabelece seus objetivos e personalidade 

jurídica.

Publicação do Decreto 11.768 que regulamenta a lei 

10.169 e estabelece as normas de utilização do Estádio 

Municipal João Havelange e Arena Multiuso Tancredo 

Neves.

Publicação do Decreto 11.666/08 que Aprova o 

Regulamento da área Verde do Parque Municipal Virgílio 

Galassi e revoga o Decreto nº 7115/96;

Alteração da Lei 9.676 que trata dos programas 

desenvolvidos pela Administração Municipal por 

intermédio da Futel, adequando  à atual realidade e 

facilitando a execução dos projetos previstos no programa 

de governo;

ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO ESTATUTO 

DA FUTEL

Passamos a atender as obrigações dispostas no Estatuto 

da FUTEL, que não vinham sendo cumpridas:

1 – Reunião mensal da Diretoria Executiva da FUTEL, com 
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elaboração de ata circunstanciada da reunião, onde são 

tratados os assuntos mais relevantes e projetos da 

Fundação, conforme preceitua o estatuto em seu artigo 

10º, § 3º;   Salientamos que após a aprovação do novo 

estatuto da Futel, foi extinta a figura da Diretoria 

Executiva da FUTEL.

2 – Reunião trimestral do Conselho Fiscal da FUTEL, com 

elaboração de ata e aprovação da prestação de contas, 

conforme artigo 17º.

3 – Determinação para que seja enviado ao Ministério 

Público Estadual, toda documentação relativa ao 

exercício financeiro, conforme determina o artigo 25.

APOIO ADMINISTRATIVO 

Implantação do Protocolo eletrônico através de sistema 

desenvolvido pela Prodaub e aquisição de equipamento 

protocolador, para maior controle e rigor no atendimento 

aos prazos e solicitações que chegam à FUTEL;

Ampliação dos horários de atendimento ao público, no 

escritório central da FUTEL, de segunda às sextas-feiras, 

das 07:00 às 18:00 horas, facilitando o acesso da 

população aos servidoços prestados pela FUTEL;

Determinação, através de Ordem de Serviço, estipulando 

prazo máximo de 72 horas na resposta de todas as 

solicitações que chegam à FUTEL, evitando atrasos 

desnecessários nessas respostas aos cidadãos e 

possibilitando ao Diretor Geral atender às determinações 

dos Memorandos 004 e 005/09 da Secretaria de 

Governo;

Organização dos arquivos de documentos da FUTEL, para 

maior agilidade e controle das solicitações que chegam a 

FUTEL, atendendo prontamente a população e facilitando 

futuras consultas.

COMPRAS

Capacitação de servidores efetivos através da 

participação em curso de Capacitação de Pregoeiro, 

determinando que  modalidade pregão seja utilizada 

preferencialmente nas compras da FUTEL, visando à 

economicidade dos recursos públicos;

Com a implantação da modalidade pregão nas compras 

da FUTEL, possibilitou, nitidamente, a aquisição de bens e 

serviços por preços bem menores do que os obtidos 

através do processo de licitação modalidade Convite, que 

até então vinha sendo executado pela FUTEL;

CONVÊNIOS

Levantamento dos convênios realizados e que estão com 

a prestação de contas em atraso (Federação Aquática 

Mineira – FAM, Federação Mineira de Atletismo – FMA, 

Associação dos Fãs e Amigos de Ginástica Artística – 

AFAGA, SESI, AAMU), regularizando a situação de quase 

todos os convênios, restando apenas para regularização e 

prestação de contas o convênio firmado com a AAMU.

Gestão junto à base de governo na Câmara Municipal, 

para aprovação de Lei que Declara de Utilidade Pública 

Municipal a entidade CESAG, visto que essa Declaração é 

requisito básico para a realização de convênio pelo poder 

público municipal.

Conferência na prestação de contas de todos os convênio 

atualmente firmados, o que resultou na devolução de 

R$9.351,84 por parte do Cesag, conforme determina o 

Termo de Convênio, uma vez que esses recursos não 

foram aplicados;

Estamos trabalhando para a elaboração do Laudo de 

Vistoria do imóvel “Vila Olímpica” locado pelo Uberlândia 

Esporte Clube à FUTEL, uma vez que esse laudo, 

imprescindível para a locação, não foi elaborado e consta 

no contrato de locação como se tivesse sido feito;

Determinação para que as prestações de contas de todos 

os convênios atualmente firmados pela FUTEL sejam 

feitas regularmente, com a conferência de todos os 

documentos exigidos. São realizadas também reuniões 

com os convenentes para orientação de como devem ser 

realizadas as prestações de contas e de como devem ser 

aplicados os recursos, em estrita observância às normas;

 
Realização de convênio entre a FUTEL e a FUTC (Fundação 
Uberlândia Tênis Clube), com a finalidade a assegurar os 
recursos financeiros necessários para viabilizar as 
atividades do Uberlândia Tênis Clube, que é centro 
municipal de excelência em esportes;

Realização de diversos convênios com várias entidades, 
que apoiam e incentivam a prática desportiva, como: 
APUV, SESI, APARU, CESAG, UTC, FUTC, C.A.S.A, CLUBE 
ATLÉTICO GUARÁ, CCDR TENDA MORENO, CODERM, LUF, 
UEC, num investimento total de 1.461.00,00 (Hum 
milhão, quatrocentos e sessenta e um mil reais)

CONTROLE INTERNO

Criação do Serviço de Controle Interno da FUTEL, com o 

intuito de assegurar eficácia, eficiência e economicidade 

na administração, controle e rigor na aplicação dos 

recursos públicos, evitando desvios, perdas e desperdícios, 
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RELATÓRIO FUTEL - 2009
ESPORTE E LAZER

FUTEL

garantindo o cumprimento das normas técnicas, 

administrativas e legais, identificando erros e 

preservando a integridade patrimonial da FUTEL;

PATRIMÔNIO

Nomeação de Comissão para levantamento de bens 

patrimoniais da FUTEL, visando regularizar e atualizar o 

inventário patrimonial da Fundação, que não vinha sendo 

feito, conforme é determinado pela legislação;

Desocupação de imóvel (casa), localizado dentro do 

Parque do Sabiá, que era ocupada irregularmente por ex-

mulher de um servidor da FUTEL;

IPREMU

Fomos cobrados pelo IPREMU através do Ofício 

DIFIN/IPREMU/ 069/2009, para que atendessemos ao 

solicitado no Ofício DIFIN/IPREMU/ 084/2008 de 

18/08/2008, que pede o  preenchimento e envio mensal 

para o IPREMU de demonstrativos de repasses das 

contribuições previdenciárias dos servidores; tais 

demonstrativos são necessários para que o Munícipio 

obtenha Certidão de Regularidade Previdênciária do 

Ministério da Previdência Social, que é documento 

imprescindível e que garante o repasse de recursos 

federais ao Município de Uberlândia. Como o solicitado é 

de suma importância, determinamos o atendimento 

imediado ao que foi solicitado.

PROCURADORIA

Através do ofício 987 de 10 de junho de 2009, a 

Procuradoria Geral do Município solicitou à Futel a 

devolução de projeto de lei que “desafeta do dominío 

público municipal os bens que específica, autoriza a 

doação à Futel e dá outras providências; de ofício PGM 

563/2008 e do Processo PGM 2755/2008. 

Determinamos que os documentos fosses localizados 

nos arquivos da Futel e, como os mesmos não foram 

encontrados, solicitamos o re-envio dos mesmos para 

que seja dado andamento na doação dos bens;  

EVENTOS

EVENTOS – APOIO

EVENTOS – PARTICIPAÇÃO ATLETAS PARADESPORTO

PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES DO UTC/PMU NOS CAMPEONATOS:

AMPLIAR AÇÕES RECREATIVAS E RUAS DE LAZER JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROINICIAÇÃO ESPORTIVA E ESPORTE ESCOLAR

AMPLIAR OS ESTÁGIOS REMUNERADOS E NÃO REMUNERADOS NAS AULAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVAIMPLANTAR NÚCLEOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES DE MAIOR RISCO SOCIALMELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

ATENÇÃO AOS NÚCLEOS DE ESPORTES (POLIESPORTIVOS)

ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Realização do evento “Passeio Ciclístico”, com trajeto do colégio COC para o Estádio João Havelange dia 20/09, contando com a participação de aproximadamente de 800 ciclistas.Realização da 1° Fase da Liga Nacional de Volei Masculino, em Junho/2009, na Arena Tancredo Neves.Investimento da Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais para a realização dos amistosos “Desafio Brasil X E.U.A”, que contou com público de 18.000 pessoas, durante os dias 25, 26 e 27/09/09 na Arena Multiuso Tancredo Neves.Realização de eventos de corrida e caminhada no Parque do Sabiá e em toda cidade.Corrida “10 Milhas do Sabiá”, que aconteceu dia 28/10.Evento em homenagem ao 27° aniversário do Parque do Sabiá, no dia 8/11, que contou com a presença de aproximadamente 2000 pessoas.Organização dos Jogos do Interior de Minas Gerais - JIMI 2009, entre os dias 08 e 18 de outubro, em Uberlândia.Realização do evento “24 horas de esporte”, dias 27 e 28/11, no UTC.Realização do “Festival Olímpico”, dia 21/11 na Arena Multiuso Tancredo Neves.Realização das “Olimpíadas dos Servidores”, envolvendo aproximadamente 800 servidores e as modalidades Volei, Basquete, Futebol, Futsal, Truco, Natação, Corrida e Ciclismo, com início em novembro e término em dezembro, nos Núcleos de Esporte da Futel.Corrida 5km Zumbi dos Palmares, como parte das comemorações da Semana da Consciência Negra, realizada dia 29/11 no Parque do Sabiá.II Sipat da Futel, 11/12, Arena Multiuso Tancredo Neves, com palestras e distribuição de brindes.Festival de Ginástica Artística, que foi realizado dia 18/12 no Campus da Educação Física da UFU.Longões – Corrida semanal promovida pelos Amigos do Parque, um grupo de corredores que treinam no Parque do Sabiá, que tem o apoio da Futel.Corrida da Lua Cheia – Corrida que acontece mensalmente, sempre durante o período da Lua Cheia, no Parque do Sabiá.Apoio ao Triângulo Music, evento de música que foi realizado nos dias 5 e 6/11 no Estádio Municipal João Havelange (Parque do Sabiá).Apoio a atividade da Acadêmia Kiai, dia 12/09, no Centro de Bairro 1° de Maio.Apoio na realização da Copa Sudeste de Futsal 2009 e dos jogos estaduais do SESI.Copa Futel de Karatê – 15/11, no Clube Girassol.Apoio à Super Copa Rede Integração de Futsal, por meio de parceria entre a Prefeitura de Uberlândia/Futel e Praia Clube.Gravação do DVD Selo Uberlândia, que foi realizado no dia 05/12 na Arena Multiuso Tancredo Neves (Sabiazinho).Corrida da Justiça e Cidadania, um evento do Tribunal Regional Federal (TRF) – 1° Região em parceria com a Prefeitura de Uberlândia/Futel, dia 13/12, com corridas de 5km ou 10km.Encontro e Troca de faixa e apresentação de capoeira da Associação de Capoeira de Uberlândia (Ascau), realizado dia 13/12 no UTC.Apoio ao 1° Fórum de Dança de Salão do Triângulo, dias 10, 11 e 12/12, no teatro Municipal Rondon Pacheco.Apoio a 4° Etapa da Copa Udi Off-Road de Cross Country, que aconteceu na Fazenda Bonanza, conhecida como Trilha Leite, entre os dias 11 e 13/12.Apoio ao Campeonato Uberlandense de Truco, realizado durante o segundo semestre de 2009.Apoio ao evento “Futebol Solidário”, que reuniu artistas e atletas de nome nacional para arrecadar alimentos para pessoas carentes, que aconteceu dia 28/12 no Estádio Municipal João Havelange (Parque do Sabiá).Apoio para realização dos Campeonatos Amadores de Uberlândia (1° 2° e 3° Divisões, Máster, Rural, Juvenil e Juniores).Apoio na realização do evento “Maratoninha Caixa”, no mês de Maio;Apoio a “Caminhada do Planeta”, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente.Apoio nos evento realizado pela CCAU – Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia.Apoio ao Projeto PROMIRIM Estrela Guia do bairro São Jorge.Apoio no Torneio da Liga de Dama e Xadrez de Uberlândia, realizado no dia 29/11, na sede do Clube Escola de Xadrez de Uberlândia, localizada na Praça Sérgio Pacheco.Apoio nos eventos realizado pela CCAU – Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia.Apoio ao evento Concentração de Fé Shalon, dia 28/11, na Arena Multiuso Tancredo Neves.Apoio Festival de Dança do Triângulo, dias 28, 29, 30, 31/10 e 01 e 02/11, na Arena Multiuso Tancredo Neves.Apoio ao evento Música no Parque, realizado pela Secretaria da Cultura, no Parque do Sabiá todo 3° domingo do mês.17 a 18/01/2009 – A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa-CBTM em Parceria com a Escola Nacional de Administração Pública-ENAP realizou na cidade de Brasília-(DF) a 1ª Seletiva Paraolímpica 2009. Foram convocados de Uberlândia os atletas Gustavo Ribeiro (Classe 9) e Rauphe Galvão (Classe 6). Ambos disputavam 01 vaga cada para representar o Brasil em eventos internacionais deste 1º semestre. Os atletas obtiveram bom resultado. Gustavo obteve o 3º Lugar e Rauphe o 5º Lugar, resultados estes que  mantém os atletas entre os melhores do Brasil. Mesmo não atingindo o topo do Ranking o que lhes garantiriam uma convocação internacional isto demonstra que um trabalho árduo neste primeiro semestre pode levar os atletas de Uberlândia a melhorarem suas colocações na seletiva que será realizada no segundo semestre e conseqüentemente no campeonato brasileiro.24/05/2009 – Foi realizado no UTC Etapa do Circuito Mineiro de Natação Máster, onde o atleta paraolímpico Carlos Messias participou das provas de 50m livre e 50m peito conquistando o 6º e 3º lugar respectivamente.18 a 21 de Abril – o Clube dos Paraplégicos de São Paulo em parceria com o Governo do Estado de São Paulo realizou o 5º Torneio Sergio Del Grande. Evento foi aberto para todo o Brasil. O Atletas Caio Herique da natação de uberlândia participou do evento e conseguiu três medalhas, sendo nos 100 peito (1º lugar 2'35"37); 50 livre (2º lugar - 39"50) e 400 livre (3º lugar 7'13"01).08 a 10 de Maio – Foi realizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa Etapa da Copa Brasil Paraolímpica. Participaram do eventos os atletas Gustavo Ribeiro e Rauphe Galvão de Uberlândia, ambos forma medalhistas de Bronze e estão classificados para Campeonato Brasileiro 2009. 15 a 17 de Maio – O Comitê Paraolímpico Brasileiro em parceria com Loterias Caixa realizou em São Paulo capital Etapa Regional Sul de Halterofilismo Paraolímpico. Participaram do Evento 04 atletas e Uberlândia. Os atletas da Equipe CDDU/FUTEL Carlos Cassim conquistou Medalha de Ouro categoria até 60Kg, Rodrigo Marques foi Prata categoria até 75Kg, Marcelo Moura também foi prata na categoria acima de 100kg, Edilândia Araújo conquistou Medalha de Ouro na categoria acima de 82,5Kg.21 a 24 de Maio – O Governo de Minas Gerais através da SEEJ-Secretaria de Esportes do Estado em parceria com FUTEL, SESI, UFU e Praia Clube realizaram em Uberlândia Clinica de Capacitação em Treinamento de Esportes Paraolímpicos. Foram ao todo 100 vagas, todas preenchidas. Evento contou com participação de nomes renomados nas várias modalidades paraolímpicas em nosso país e foi momento de reflexão e debate acerca do esporte.23/05/2009 – Foi realizado em Araguari no Clube Pica-Pau no UTC Etapa do Circuito Mineiro de Natação Máster, participaram do evento os atletas Carlos Messias participou das provas de 100m livre e 100m nado peito, onde conquistou 3º lugar. A atleta Geiza Miranda disputou as provas de 100m nado peito e 100m nado costa e ficou com medalha de Ouro.30/05/2009 – Foi realizado em Uberlândia pela Droga Lider II Etapa do Campeonato de Supino de Uberlândia. Participou do Evento a atleta Paraolímpica Rosa Brito “Rosinha” ela conquistou o 3º Lugar na Classificação Geral Feminina. Evento terá total de 3 etapas mais uma final com os melhores atletas das primeiras etapas. Final está prevista para mês de Julho.01 de Junho – O Comitê Paraolímpico Brasileiro convocou 2 atletas de Uberlândia para representarem o Brasil no Campeonato Mundial para Jovens com deficiência visual que será realizado entre 15 e 20 de Julho nos Estados Unidos. Marly Oliveira atleta da equipe de atletismo SESI/ADEVIUDI/FUTEL irá competir nas provas de 800m, 1500m, 5000m e revezamento 4x100 e Pollyane Miranda atleta da equipe de natação PRAIA/ADEVIUDI/FUTEL irá competir em provas da Natação sua especialidade são 400m livre e 100m nado peito.20 e 27 de Junho – O Programa ADEVIUDI ESPORTES realizou aferição de Marcas em Salto em Distância, Lançamento do Dardo e Lançamento do Disco. Aferição teve como objetivo testar o treinamento até então realizado visando concluir os treinos para etapa do circuito paraolímpico que será realizado em Brasília de 24 a 26 de julho.20 e 31 de Junho – Praia Clube realizou a 1ª Copa Open de Natação Master. Participaram do evento os atletas de Natação Paraolímpica Geiza Miranda que conquistou uma medalha de Prata e um Bronze, o atleta Carlos Oliveira e Paulo Amaral ambos conquistaram um 6º lugar como melhor colocação o que é muito positivo, visto que era um evento aberto e a participação dos paraolímpicos contribui para incentivar e os mesmos aperfeiçoar a natação paraolímpica.28 de Junho – Prefeitura de Uberlândia em parceria com Caixa realizou etapa do circuito de corridas de rua em Uberlândia. Atletas paraolímpicos do Programa ADEVIUDI ESPORTES membros da equipe de atletismo SESI/ADEVIUDI/FUTEL participaram do evento. Ao todo foram 10 atletas e conquistaram uma vitória dupla. Fábio Pereira faturou o Ouro no masculino e Marly Oliveira no feminino.03 de Julho – Cidade de Montes Claros realizou 3ª Meia Maratona em comemoração ao aniversário da Cidade. Além da meia maratona foi realizado também corrida de 5Km para pessoa com deficiência. Na categoria para deficientes visuais Wesley e Marly Oliveira, ambos atletas da equipe de atletismo SESI/ADEVIUDI/FUTEL representaram Uberlândia e fizeram dobradinha no pódio levando a medalha de Ouro no masculino e também no feminino. O evento serviu de preparação final para Marly, visando a participação no Campeonato Mundial.04 de Julho – O Programa ADEVIUDI ESPORTES realizou aferição de Marcas em Salto Triplo e Arremesso do Peso. Aferição teve como objetivo testar o treinamento até então realizado visando concluir os treinos para etapa do circuito paraolímpico.09 a 12 de Julho – Confederação Brasileira de Tênis de Mesa realizou em Goiânia a Copa Brasil etapa Centro-Oeste de Tênis de Mesa Paraolímpico. Os atletas Gustavo Ribeiro e Ralphe Galvão, ambos da equipe APARU/FUTEL representaram Uberlândia e muito bem. Gustavo que disputa na classe 9 ficou em 5º lugar e Ralphe (Classe 6) conquistou a Medalha de Bronze. Ambos atletas também disputaram a seletiva para Jogos Parapanamericanos de Tênis de Mesa Paraolímpico que será realizado em Setembro na Venezuela e repetiram os resultados obtidos na Copa e não classifcaram para representar o Brasil.21 a 26 de Julho – Confederação Brasileira de Hipismo em parceria com a Federação Hipica de Brasília realizou o Campeonato Brasileiro de Hipismo. Os atletas disputam medalhas em três categorias, sendo na Prova Treino, na Prova Individual e no Estilo Livre. Três atletas representaram Uberlândia. Sebastião Neto “Tião” faturou o Bronze em todas as provas e retornou com 3 medalhas. Roberto Menezes “Beto” também conquistou a medalha de Bronze nas três Provas. Guilherme Teodoro subiu no lugar mais alto do pódio em todas as provas conquistando o total de 3 medalhas de Ouro.24 a 26 de Julho – Comitê Paraolímpico Brasileiro realizou em Brasília a Etapa Centro-Leste do Circuito Brasil Paraolímpico nas modalidades de Atletismo, Natação e Halterofilismo. Representaram UberLândia 61 atletas das modalidades de atletismo, natação e halterofilismo e junto com eles conquistas inéditas mais uma vez para nossa cidade e também para o Brasil. No atletismo os atletas da equipe SESI/APARU/ADEVIUDI/FUTEL que somavam ao todo 41 atletas faturam nada mais nada menos que 66 medalhas, sendo 31 de Ouro, 26 de Prata e 9 de Bronze. Na natação os atletas que são da equipe UTC/VIRTUS/APARU/ADEVIUDI/CDDU/PRAIA.CLUBE/FUTEL disputaram o evento com 13 atletas e conquistaram 39 medalhas, sendo 19 de Ouro, 14 de Prata e 6 de Bronze. No halterofilismo 7 atletas representaram Uberlândia eles que são da equipe CDDU/FUTEL conquistaram 6 medalhas, sendo 3 de Ouro, 1 de Prata e 2 de Bronze nesta, onde cada atleta disputa individualmente uma medalha na sua categoria de peso corporal. Resultados muito expressivos, pois no geral os representantes de Uberlândia subiram 111 vezes no pódio. Mas o grande destaque mesmo ficou com a quebra de recordes brasileiro e panamericanos e também com o grande número de atletas classificados para as etapas nacionais do Circuito Brasil Paraolímpico, total de 34 atletas.21 a 23 de Agosto – Associação Nacional de Desporto para Deficientes-ANDE em parceria com APARU, SESI e Prefeitura de Uberlândia realizaram em Uberlândia o Campeonato Centro-Oeste de Bocha Paraolímpica. O evento classificou os 03 primeiros colocados de cada classe para para o Campeonato Brasileiro 2009. A bocha é disputada em quatro classes, sendo BC1, BC2, BC3 e BC4. Os atletas da equipe APARU/UBERLÂNDIA representaram nossa cidade e conseguiram bons resultados. Na classe BC1 Silvia de Paula disputou a final e ficou com a medalha de Prata, na classe BC3 Clodoaldo Massardi também foi a final e ficou com a prata. Além de Silvia e Clodoaldo também se classificou para o Brasileiro a atleta Danielle Martins que na disputa de 3º Lugar levou a melhor e faturou a medalha de Bronze na Classe BC3.28 a 30 de Agosto – Caio Henrique de Oliveira atleta da equipe de Natação Paraolímpica UTC/APARU/FUTEL participou do Torneio Open de Natação  na Argentina para Paradesporto. Ele nadou 4 provas, dentre elas os 400m, 100m e 50m nado Livre e os 100m nado Peito onde nessa conquistou um bronze e melhorou sua marca que era de 2'13"20 para 2'04"80.11 a 13 de Setembro – Delegação de Uberlândia embarca para Fortaleza com Força Total são 33 atletas. Sendo 05 no halterofilismo, 06 atletas da Natação e 22 atletas do Atletismo em uma delegação completa de 39 pessoas. Além da busca pelos Títulos individuais cada atleta sabe que obter bom resultado irá contribuir para manter Uberlândia entre as melhores equipes do País nas três modalidades, além da busca incansável por novos recordes. Na natação o evento tem gosto especial, pois será classificatório para o mundial de natação em piscina curta que será realizado no Brasil de 25/11 a 06/12 na cidade do Rio de Janerio-RJ. Integram a delegação de Uberlândia atletas da APARU, ADEVIUDI, CDDU e VIRTUS. Juntamente com grupo de parceiros formado pela FUTEL-Prefeitura de Uberlândia, SEEJ-Governo de Minas, SESI-FIEMG, UTC, PRAIA CLUBE, Universidade Federal de Uberlândia-FAEFI/UFU;ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes) convoca atletas para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paraolímpica 2009. O evento será disputado na cidade de Curitiba de 15 a 20 de Setembro. Após os eventos regionais os 03 primeiros colocados de cada classe garantiram vaga no Brasileiro e além destes são convocados atletas que apresentaram alto nível técnico. Além dos 03 atletas que foram medalhistas no Regional Centro-Oeste, Uberlândia classificou mais 02 atletas pelo nível técnico e agora treinam forte para o Brasileiro. Além de Silvia, Clodoaldo Massardi e Danielle Martins se juntam à equipe APARU/FUTEL para o Brasileiro os atletas Múcio e Nardélio.De 12 a 13 de Setembro – as equipes de Natação, Halterofilismo e Atletismo Paraolímpicas de Uberlândia derão show. Com a maior delegação da história de nossa cidade em um evento desta proporção Uberlândia foi destaque no site do CPB ( ).No Atletismo os 22 atletas de Uberlândia disputaram 37 provas e conquistaram 34 medalhas, sendo 17 de Ouro, 10 de Prata e 07 de Bronze e três 4º lugares, uma média incrível, pois 50% das medalhas foram de ouro. Destaque no atletismo ficou com os 03 Recordes Brasileiro estabelecidos por Marly Oliveira no salto em distância (F12), Lunier Salis (F12) e Antônio Araújo (F11) ambos no lançamento do Disco;No Halterofilismo os 05 uberlandenses fizeram bonito. Foram 03 medalhas de Prata, 01 Ouro e 01 quarto lugar. Edilândia que faturou a medalha de Ouro também estabeleceu novo Recorde Brasileiro para a Categoria.Nas piscinas foram 06 uberlandenses em grandes disputas, e conquistaram 07 medalhas de Prata e 04 medalhas de Bronzes.De 16 a 20 de Setembro – cinco dos sete atletas de Bocha Paraolímpica de Uberlândia integraram a Seleção da Região Centro-Oeste para o CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA – 2009. A delegação uberlandense brilhou. Clodoaldo Massardi (atleta/classe BC3/ouro-individual), Daniele Martins (atleta/classe BC3/ouro-dupla), Sílvia de Paula (atleta/classe BC1), Múcio Alves (atleta/classe BC3/ouro-dupla), Nardélio Fernandes (atleta/classe BC4/prata-dupla). Juntos deram o título de Campeã Brasileira a Região Centro-Oeste.De 25 a 27 de Setembro – o atleta Gustavo Ribeiro da Equipe APARU/FUTEL de tênis de mesa paraolímpico disputou a Etapa Centro-Norte da Copa Brasil de Tênis de Mesa e ficou com a 3ª Colocação. Com resultado o atleta já está classificado para o Campeonato Brasileiro 2009 e junto com ele também está classificado os atleta Ralphe Galvão. Ambos vão em busca do Título nacional em local e data a serem definidos. Antes de viajar para Brasília Gustavo disputou em Uberlândia a Etapa Municipal do Jogos da Indústria 2009 e sagrou-se Tri-Campão. Mais uma vez será o representante de Uberlândia na Etapa Estadual.02 de Outubro – o Comitê Paraolímpico Brasileiro-CPB convoca a delegação brasileira para disputa do Mundial de Natação paraolímpica de Piscina Curta. Num total de 30 atletas de todo o Brasil Uberlândia tem uma atleta convocada. Letícia Ferreira será a representante de Uberlândia no evento e lutará por medalha.A equipe de Uberlândia nadou para Indaiatuba a ultima fase dos JOGOS ABERTOS em São Caetano; a Equipe disputa a segunda divisão dos Jogos nesse ano, totalizando 21 medalhas para equipe. A competição contou com vários atletas da seleção Paraolimpíca de Natação.Resultados:Geisa Neusa de Miranda1º Lugar 100 m Livre - 2'47"751º Lugar 50 m Livre - 1'22"621º Lugar 50 m Costa - 1'24"42Erick Amâncio da Silva2º Lugar 100 m Livre - 6'53"562º Lugar 50 m Costa - 3'15"94Mateus Rodrigues Carvalho 4º Lugar 100 m Livre - 10'34"263º Lugar 50 m Livre -   5'14'89Luzimar Amorim dos Santos1º Lugar 50 m Borboleta - 1'51"3110 e 11 de Outubro – atletas da Natação Paraolímpica disputaram o Jogos Abertos de São Paulo. Uma parceria de Uberlândia com a cidade de Indaiatuba possibilitou que os atletas uberlandenses participassem dos jogos. Quatro atletas de Uberlândia nadaram em São Caetano do Sul. Geisa Miranda conquistou 03 Medalhas de Ouro, Luzimar Santos 01 Ouro, Erick Amâncio 02 Pratas e Matheus Carvalho 01 Bronze. Os atletas agora se concentram para Final do JIMI que será em Uberlândia.14 a 18 de Outubro – foi realizado em Uberlândia a 25ª Edição do JIMI que ofereceu em seu programa quatro modalidades paraolímpicas, sendo o atletsmo, basquete sobre rodas, natação e tênis de mesa. Uberlândia se sagrou campeã em todas elas garantido 40% das medalhas de Ouro conquistadas por Uberlândia e garantindo o título de cidade campeã;15 a 25 de Outubro – dois uberlandenses representaram o Brasil nos Jogos Para Panamericanos Juvenis. Na natação o atleta Gabriel Tomelin da equipe APARU/FUTEL e Anderson Figueiredo da equipe de halterofilismo VIRTUS/FUTEL retornaram do evento com a Medalha de Ouro.30/10 a 01/11  –  foi realizado em Porto Alegre a II Etapa Nacional e última do Circuito Brasil Paraolímpico nas modalidades de atletismo, halterofilismo e natação; Uberlândia retorna do evento com 5 novos  recordes brasileiros;10 a 15 de Novembro – foi realizado em Brasília os Jogos Paraolímpicos Escolares. Uberlândia teve 11 atletas representando o estado de Minas Gerais nas modaliades de atletismo e natação. No total 08 atletas foram campeões brasileiros, 02 vice-campeões e um retornou como o 3º melhor atleta do Brasil;13 a 15 de Novembro – foi realizado em Brasília o Campeonato Brasileiro de Ciclismo Paraolímpico. Atleta Roberto Carlos da equipe APARU/FUTEL foi 4º Colocado na Prova de contra relógio e 5º na prova de estrada;22 a 25 de Novembro – a atleta Edilândia Araújo da equipe CDDU/FUTEL representou o Brasil no campeonato Mundial de halterofilismo disputado na Índia. Ela que disputou o evento pela segunda vez retornou ao Brasil com o Vice-campeonato mundial;25/11 a 06/12  –  a atleta Letícia Ferreira da equipe VIRTUS/FUTEL representou o Brasil no campeonato Mundial de natação em Piscina curta no Rio de Janeiro. Letícia faturou a medalha de Ouro nos 50m nado Borboleta e 100m Medley e a medalha de Prata nos 200m Medley;14 a 20 de Dezembro – o atleta Gustavo Ribeiro, da equipe APARU/FUTEL de tênis de Mesa paraolímpco disputou em Florianópolis do Campeonato Brasileiro da modalidade e faturou a medalha de Bronze colocando o entre os melhores do tênis em São dez modalidades esportivas fomentadas;Em oito destas modalidades temos atletas de alto rendimento. Fazendo comparativo com 2008; onde ao todo representaram Uberlândia em eventos estaduais, brasileiros e internacionais um total de 77 atletas e neste ano este número subiu para 99 atletas representando um crescimento de 28%  no numero de atletas;Quando falamos de resultado também superamos 2008, pois em 2009 dos 99 atletas 51 (cinqüenta) estão entre os 03 melhores do Brasil e destes 24 estão na posição de Nº1 do Brasil;Por equipes o atletismo, a bocha o halterofilismo e o adestramento estão entre as 03 melhores equipes do país;Tivemos atletas representando o Brasil em Campeonatos Importantes como o Mundial de Jovens com deficiência visual e o Parapan Juvenil, demonstrando que novos campeões estão surgindo, no adulto nossos atletas representaram o Brasil no mundial de piscina curta, onde fomos Campões Mundiais, no mundial de halterofilismo fomos vice-campeões e durante o Campeonato Brasileiro de Powerlifting estabelecemos novo Recorde Mundial.Jogos Copa Uberlândia de Voleibol Feminino. Período e locais variados.IV Incentivo Natação Máster, 22/08, em Uberaba.XIV Torneio Aberto Brasil Máster de Natação, de 25 a 27/09, em Ribeirão Preto.Copa Estadual de Basquete Juvenil masculino, de 05 a 07/09, no Praia Clube.Participação Campeonato fase regional mineiro de basquete juvenil 5 a 7/09.Realização dos Jogos Escolares Municipais, no UTC durante todos os finais de semana de Setembro.II Torneio de Velocidade do Triângulo, dia 08/08, no Praia Clube.3° Lugar no Campeonato Estadual de Voleibol da Categoria Infantil.3° Lugar no Campeonato Mineiro de Voleibol categoria Mirim.Campeão do Torneio de Basquete de Uberlândia, realizado em dezembro.8° Lugar no Geral do Campeonato Mineiro de Natação, com 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 bronzes.Equipe sub-17 de futsal do UTC , que representou a Uberlândia na Copa Amvap de Futsal, termina a competição com o 3° lugar.Participação do evento “Domingo no Parque” realizando jogo de xadrez, dia 19/07.Participação Campeonato Mineiro de Basquete, dias 03,04, 13, 19, 20, 26, 27/06, 02, 05/07 no UTC.Participação Copa Uberlândia de Voleibol, dia 06, 20, 21/06, 02, 04, /07  no UTC.Participação Campeonato Mineiro Estadual de Voleibol Infantil, dias 05, 06 e 07/06.Participação Copa Regional do Tae Kon Do, dia 14/06, no UTC.Participação nos Jogos da Liga Nacional de Voleibol Masculino, no Sabiazinho.Participação Jogo da Copa Futel de Futsal Feminino, dia 01, 04, 06, 07, 09 /07, no Ginásio Homero Santos.Participação do Campeonato Máster de Vôlei Feminino, dia 04, 05/07, no UTC.Viagem das equipes Volei e basquete para JEMG, 06/07, em Monte Carmelo.Participação Campeonato Mineiro de Futsal, dia 08, 11/07 (Araguari), 12/07 (Ituiutaba)Participação Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de Natação, dia 10/07, no Praia Clube.Participação nos Jogos Abertos Brasileiros, na cidade de Maringá-PR, no mês de Maio, representando o Estado de Minas Gerais, nas modalidades de Voleibol Masculino e Feminino e Basquete MasculinoCampeonato Mineiro de BasqueteJogos Estudantis de UberlândiaFase do Campeonato Estadual Infantil de Vôlei MasculinoCampeonato Estadual Juvenil de Vôlei Masculino AdultoJogos Copa Uberlândia de Vôlei Masculino AdultoJogo Amistoso de Basquete Juvenil contra Minas Tênis ClubeII Etapa do Estadual de Vôlei Masculino categoria Infantil, de 11 a 13/09, categoria Juvenil de 15 a 17/09 e categoria adulto de 18 a 20/09. Todos realizados no UTCFase Semi-Final do Futsal Sub 15Competição Interna de NataçãoAmistoso para treino do Vôlei MasculinoParticipação de 05 a 10 do vôlei masculino e basquete do Jemg em Montes ClarosRealização da III Etapa do Jimi Fase-final de 10 a 18VI Incentivo Master de NataçãoV Regional do Triângulo de NataçãoCampeonato Interno das Escolinhas de FutsalFinais dos Jogos Escolares municipalOlimpíadas Universitária de NataçãoFinais Mirim de Vôlei Feminino da Copa UberlândiaJogos das Olimpíadas do ServidorFase Final do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino InfantilJogos de Vôlei Masculino e Feminino da Liga RegionalRealização do III Uberlândia Open de Jiu-JitsuProjeto 24 horas de esportesFinais Infantil Feminino de Vôlei da Copa UberlândiaFinais dos Jogos Estudantil Brasileiro de Vôlei MasculinoFinal do Campeonato Estadual de Vôlei Mirin MasculinoXIX Campeonato Mineiro Mirim de NataçãoFinal do Campeonato Mineiro de Vôlei Juvenil MasculinoFinais do Supercampeonato Mineiro de VoleibolJogos da Liga Brasileira Universitária - VoleibolRealização dos Campeonatos do Programa Craques do Futuro, durante todos os finais de semana.Empréstimo dos Núcleos de Esporte da Futel para a Comunidade, Secretarias Municipais e Liga Uberlandense de Futebol.Captação de patrocínios e parceria junto à empresa para realização de eventos.Ampliação do Programa Agita Uberlândia, criando os núcleos: Poliesportivo Luizote de Freitas, Poliesportivo Segismundo Pereira e Poliesportivo São Jorge.Atendimento itinerante do Programa Agita Uberlândia em eventos realizados nas escolas e empresas de Uberlândia.Monitoramento diário das atividades do Programa Agita Udia, pela equipe do departamento de esportes.Implantação do acompanhamento psicológico no Programa Agita Udia, a partir de setembro pela psicóloga da Futel.Envio do Projeto “Agita Uberlândia” ao Ministério do Esporte, com a aprovação de captação de recursos em R$ 1.264.000,00 reais (Um milhão e quatrocentos mil reais).Reestruturação do Espaço Saúde no Parque do Sabiá.Participação da Inauguração de escolas com ações recreativas para as crianças.Participação da Inauguração de escolas com ações recreativas para as crianças.Desde o início de 2009, houve um acréscimo de 95% do número de escolas integrantes ao Projeto Bola na rede, passando de 16 para 30 escolas que possuem alunos na faixa etária de 07 a 16 anos. Restam 19 escolas, sendo que cerca de 13 destas, encontram-se fora da zona urbana, dificultando a ampliação do projeto pela indisponibilidade de transporte.Participação de alunos do Núcleo Viva Mansour/PMU no XV Torneio Regional de Natação, realizado no dia 28/11 em Uberlândia.Torneio Internúcleos de Futebol de Campo, que envolveu 18 equipes de escolinhas de futebol dos poliesportivos nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, com a participação de 800 alunos.Torneio de Handebol Naipe Feminino , realizado no dia 01/10, no Centro de Bairro Lagoinha.Festival de Natação Viva Mansour, realizado no dia 05/12 no Viva Mansour.Equipe de Judô da Futel, campeã da Copa Triângulo de Judô.Jogos amistosos entre as equipes de voleibol da Escolinha do Airton Borges e CFA, dia 30/09, na Arena CFA.Torneio Futel – Craques do Futuro, realizado com intuito de observar os alunos de futebol da Iniciação Esportiva da Futel e selecionar futuros atletas para o Projeto Craques do Futuro.Andamento nas ações do Programa Segundo Tempo, a saber: acompanhamento do processo de licitação junto ao departamento responsável, cadastramento dos 5.000 alunos, conclusão do termo de convênio de estágio entre a Futel e a UFU.Levantamento qualitativo e quantidade do corpo docente das escolinhas da Futel para reestruturação das aulas, ampliando e melhorando as mesmas.Visitas diárias aos poliesportivos para análises e levantamento das necessidades, e para futuras melhorias nos Poliesportivos.Divulgação das escolinhas da Futel nas escolas, pelos supervisores das mesmas.Realização do convênio de concessão de estágio obrigatório, firmado entre a UFU e a Futel, para contratação de 50 estagiários de Educação Física que atenderão ao Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, nos Núcleos de Esporte da Futel.Ampliação do Poliesportivo Roosevelt, com construção de 01 piscina aquecida, 01 vestiário masculino e 01 feminino, 02 quadras de areia, 01 quadra de futsal, 01 campo de futebol society e 01 parque infantil, objetivando incentivar à prática esportiva.Construção do Poliesportivo no Bairro Jardim América II aprovada, processo em fase de licitação.Elaboração do Projeto para implantação de 4 (quatro) Praças da Juventude (complexo sócio-esportivo da família) nos Bairros: Santa Mônica, Tubalina, Dom Almir, Marta Helena para execução junto ao Governo Federal.Construção da sede da Futel no Parque Municipal Virgílio Galassi (Sabiá) previsto no orçamento da Futel para 2010, valor R$ 1.000.000,00.Parque Aquático Municipal com piscina Olímpica oficial aquecida, piscina de salto, vestiários e arquibancadas aguardando publicação de edital para licitação no valor de R$ 5.450.000,00.Reforma das quadras e instalação de equipamentos nas praças, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, a saber: Distrito Cruzeiro dos Peixotos, Bairros Santa Luzia, São Jorge, Gramado e Aclimação.Iluminação do Campo A do Parque do Sabiá e do Campo do Poliesportivo Custódio Pereira, aprovado pelo Projeto Campos de Luz (Cemig), processo aguardando início da construção.Aprovação do projeto de iluminação da pista de caminhada do Parque do Sabiá.Recapeamento da pista de caminhada, orçamento realizado, aguardando viabilização de recursos para execução.Apoio ao Centro de Informações Turísticas, quiosque multi uso, sanitário masculino, campo de futebol, centro de informações turísticas, sanitário prainha, sanitário feminino, campo de futebol, pontos de apoio ao turista e centro de informações e segurança ao turista, centro de alimentação em aprovação na Caixa Econômica Federal.Estacionamento do Parque do Sabiá (entrada Santa Mônica) em processo de medição para orçamento de construção de asfalto.Realizando o processo de licitação para compra de material de combate a incêndio do Parque do Sabiá.Realização do Projeto para construção do Poliesportivo no bairro Jardim América II em fase de convênio com a CEF.Requalificação e revitalização do Parque do Sabiá. Projeto aprovado em fase de licitação.Mudança da sede do escritório da Administração do Parque do Sabiá para casa de frente ao quiosque;Reforma da casa onde vai abrigar novo escritório da Administração do Parque do Sabiá;Centralização Administrativa da Diretoria do Parque Municipal Virgílio Galassi, no Parque do Sabiá;Ampliação do estacionamento e abertura do portão do lado do Santa Mônica;Colocação de placas indicativas  e educativas de divulgação de programação de atividades da FUTEL, do Parque e dos Núcleos de Esporte;Retirada da sucata de brinquedos e ferragens (08 caminhões) depositando-a no depósito da PMU e disponibilizando para leilão;Atenção especial à segurança do Parque através de reuniões mensais com agentes patrimoniais e porteiros para reciclagem;Criação do decreto que aprova o Regulamento da Área Verde do Parque Municipal Virgílio Galassi;Criação da Portaria que Institui e aprova o regimento interno do Parque do Sabiá;Criação da Portaria  que autoriza os idosos, deficientes, incapacitados, portadores de necessidades especiais e absolutamente incapazes, o uso de veículos no interior do Parque do Sabiá (Acessibilidade);Criação do Espaço Saúde no interior do Parque;Parceria com empresa privada para  reforma do Espaço Saúde: colocação de forro, vidros e pintura de letreiro;Reforma da casa do antigo escritório para abrigar a Mini-Biblioteca do Parque do Sabiá;Reforma da pista de Skate – iluminação e bebedouro;Instalação de um wriless para possibilitar acesso à internet sem fio, na área interna do Parque – entrada do Tibery;Readequação de uma quadra para acomodar as aulas de ginástica localizada. Devido ao grande número de participantes, o quiosque ficou pequeno;Criação de um controle diário (manhã/tarde/noite) do nível da comporta da represa;Criação de uma comissão  interna  com objetivo de traçar plano de ação emergencial em caso de chuva de grandes proporções;Construção e pintura do passeio em toda a extensão lateral da entrada localizada do lado do bairro Santa Mônica;Construção de um viveiro (Lady Lane) para cultivo de espécies para suprir necessidades do Parque e canteiros para plantio de verduras (horta);Construção da Praça do Servidor, no interior do Parque  próximo das Oficinas;Construção de um pequeno lago ornamental para colocação de peixes ao lado do viveiro;Plantio de espécies para formação do bosque ao lado do viveiro;Iluminação da quadra do Mundo da Criança;Iluminação do estacionamento do lado do Santa Mônica;Iluminação decorativa de Natal;Iluminação da Pista de Skate do SabiazinhoImplantação de novos corrimões nas escadas de acesso e saída do público do Estádio João Havelange;abertura dos novos portões de acesso ao Estádio João Havelange, conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Reformas e adequações no Parque do Sabiá:- Administração: Construção de passeios, mudança para perto dos Quiosques, aquisição do relógio de ponto eletrônico para controle informatizado da frequencia dos servidores, implantação de urna de sugestões, construção de passarela, iluminação da praça de entrada e informatização do almoxarifado;- Quadra de Areia: Troca da areia e iluminação das quadras de futebol e peteca, colocação de duchas para os campos e a academia popular e construção de lava pés;- Mundo da Criança: Reforma e reparos dos brinquedos- Recanto do Idoso: Reforma e pinturas dos bancos e Chafariz- Geral: Manutenção da piscina, serviços de jardinagem e limpeza em todo o Parque, troca de lâmpadas da Pista de Caminhada, colocação de placas indicativas com informações sobre o funcionamento do Parque Municipal e dos Poliesportivos, reforma nos alambrados e portões dos campos de futebol, reforma e pintura dos pedalinhos e ampliação do estacionamento e abertura do portão do Bairro Santa Mônica, facilitando o acesso de usuários ao Parque;Cobertura e iluminação da Quadra principal e pintura da quadra em anexo do Poliesportivo Tancredo Neves.Início da construção do Ginásio no Poliesportivo Patrimônio 12/2009.Iluminação da quadra do Poliesportivo São Jorge.Cobertura da grama plantada no campo de futebol do Poliesportivo Canaã.Restauração e iluminação de quadra do Parque do Sabiá.Reforma do Ginásio do Poliesportivo Roosevelt.Iluminação da quadra localizada na Praça do Centenário/Poliesportivo Segismundo Pereira.Manutenção permanente em todos os Núcleos de Esportes da Futel.RECURSOS HUMANOSLiberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o prosseguimento do Concurso Público da FUTEL, onde a FUTEL atendeu a todas as exigências do referido Tribunal.Pagamento retroativo, ao período de 2005 a 2006, do enquadradamento devido aos servidores, conforme determina o Plano de Cargos e Salários, totalizando R$70.000,00,Enquadramento dos servidores de acordo com o plano de Cargos e Salários, referentes aos períodos de 2005 a 2006 e de 2007  a 2008, representando um aumento de sálario de 2,4% para cada enquadramento;Adequação da Estrutura de Cargos e Salários de Servidores Comissionados através da Lei Delegada 027/09;Realização de Convênio entre a Prefeitura e FUTEL  para a cessão de servidores entre a FUTEL regulamentando e regularizando a cessão desses servidores.Redução da realização de horas extras por parte dos servidores da FUTEL, em atendimento à determinação do Prefeito Municipal, o que gerou grande economia para a FUTEL, pois eram pagas cerca de 8.000 horas extras por mês e com a redução baixou para 1.500 horas/mês.Atualização das pastas funcionais de todos os servidores da FUTEL em atendimento ao disposto no Decreto 10184/2006, bem como atualização do sistema de GRH de todos os servidores da FUTEL, com o lançamento de todas as ocorrências;Correção da lotação de todos os servidores da FUTEL, contratados, efetivos e comissionados, no sistema de Gestão de Recursos Humanos – GRH, colocando-os em sua unidade de lotação correta;Determinação para a verificação da situação funcional de todos os servidores da FUTEL, visando apurar eventuais distorções e disfunções e providenciando que essas distorções e disfunções sejam sanadas, evitando novos questionamentos dos servidores na Justiça do Trabalho, pois atualmente existem várias ações impetradas em decorrência dessas disfunções.Controle de ponto dos servidores, que simplesmente não existia, não sendo cobrados dos nossos colaboradores, assiduidades, pontualidade, nem tampouco descontados em seus salários eventuais faltas e atrasos, tendo ocorrido inclusive o pagamento de dois meses de salário a servidor, referente os meses de março e abril, sem que o mesmo tenha trabalho um dia sequer.Implantação de relógio de ponto eletrônico no Parque do Sabiá, para controle eletrônico da freqüência dos servidores daquele local, bem como controle de ponto com elaboração de folha de ponto dos servidores cedidos a FUTEL, que anteriormente não era feito.FINANÇASPublicação dos balancetes financeiros mensais dentro do prazo estipulado em lei, resguardando a administração pública de questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado. Anteriormente esses balancetes eram publicados com meses de atrasos, tanto que, por nossa ordem, em 20 de fevereiro de 2009, foram publicados os balancetes de outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2008 e também o balanço anual.Processo de credenciamento da rede bancária estabelecida no Município para que a mesma passa a receber DAM's em nome da FUTEL, os recebimento de valores favorecidos a FUTEL, eram feitos diretamente e em espécie na FUTEL, para posteriormente serem depositados na conta movimento em nome da Fundação. Em conseqüência, determinamos ao Núcleo de Finanças para que não sejam mais aceitos quaisquer recebimentos em espécie e que sejam depositados pelos devedores diretamente em conta corrente em nome da FUTEL, até a implantação do sistema de emissão de DAM.Acerto junto a Receita Federal do Brasil, de problemas de recolhimento de INSS. Os erros no recolhimento causaram a negativação da FUTEL junto ao INSS, o que impede a emissão de Certidão Negativa de Tributos Federais. Sem essa certidão ficamos impossibilitados de várias ações, inclusive firmar convênios com órgãos federais, estaduais e municipais. Acerto junto a Secretaria Municipal de Finanças, que cobrava judicialmente da FUTEL dívidas referentes ao exercício de 2001, o que impedia a FUTEL de obter Certidão Negativa de débitos municipais.Implantação do Borderô eletrônico, para a movimentação bancária on-line, eliminando a necessidade de assinaturas de cheques e borderôs, agilizando o pagamento dos fornecedores da FUTEL.Cobrança do alugueis dos espaços cedidos dentro do Parque do Sabiá, que estavam meses atrasados;LEGISLAÇÃOLei 10185/09 que revogou a Lei 9676,  que trata dos programas desenvolvidos pela Administração Municipal por intermédio da FUTEL, adequando à atual realidade e facilitando a execução dos projetos previstos no programa de governo; Essa alteração amplia as possibilidades de apoio e pagamento de despesas, incluindo pagamento de arbitragens para eventos de parceiros, auxilio transporte integral, inscrições de atletas. Essas despesas foram pagas no passado, mas sem a devida cobertura por parte da Lei 9676.Decreto nº 11.666/09 que regulamentou uso e as atividades que podem ser desenvolvidas no interior do Parque do Sabiá, modernizando e adequando à realidade atual. Lei Municipal 10169/09, regulamentada pelo Decreto 11768 que dispõe sobre a utilização do Estádio Municipal João Havelange e da Arena Multiuso Tancredo Neves;Alteração no Estatuto da FUTEL, através do Decreto 11792 de 11/08/09, modernizando e adequando-o à legislação em vigor e a realidade vivenciada pela Administração Municipal.Lei Complementar 497, que revogou a lei 2759, com atualizações e adequações necessárias para o desenvolvimento das atividades da FUTEL;Credenciamento de servidores para dirigirem os veículos oficiais da FUTEL, em consonância com Decreto Municipal.Portaria 176/09, que institui e aprova o Regimento Interno do Parque do Sabiá, regulamentando o funcionamento e atividades desenvolvidas no interior do Parque;Portaria 233/09, que autoriza idoso, deficientes físicos, incapacidatos, portadores de necessidades especiais e os absolutamente incapazes, a percorrer o interior do parque do Sabiá em veículos;ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO ESTATUTO DA FUTELPassamos a atender as obrigações dispostas no Estatuto da FUTEL, que não vinham sendo cumpridas:1 – Reunião mensal da Diretoria Executiva da FUTEL, com elaboração de ata circunstanciada da reunião, onde são tratados os assuntos mais relevantes e projetos da Fundação, conforme preceitua o estatuto em seu artigo 10º, § 3º;   Salientamos que após a aprovação do novo estatuto da Futel, foi extinta a figura da Diretoria Executiva da FUTEL.2 – Reunião trimestral do Conselho Fiscal da FUTEL, com elaboração de ata e aprovação da prestação de contas, conforme artigo 17º.3 – Determinação para que seja enviado ao Ministério Público Estadual, toda documentação relativa ao exercício financeiro, conforme determina o artigo 25.APOIO ADMINISTRATIVO Implantação do Protocolo eletrônico através de sistema desenvolvido pela Prodaub e aquisição de equipamento protocolador, para maior controle e rigor no atendimento aos prazos e solicitações que chegam a FUTEL;Ampliação dos horários de atendimento ao público, no escritório central da FUTEL, de segunda às sextas-feiras, das 07:00 às 18:00 horas, facilitando o acesso da população aos servidores prestados pela FUTEL;Determinação, através de Ordem de Serviço, estipulando prazo máximo de 72 horas na resposta de todas as solicitações que chegam a FUTEL, evitando atrasos desnecessários nessas respostas aos cidadãos e possibilitando ao Diretor Geral atender às determinações dos Memorandos 004 e 005/09 da Secretária de Governo;Organização dos arquivos de documentos da FUTEL, para maior agilidade e controle das solicitações que chegam a FUTEL, atendendo prontamente a população e facilitando futuras consultas.COMPRASCapacitação de servidores efetivos através da participação em curso de Capacitação de Pregoeiro, determinando que  modalidade pregão seja utilizada preferencialmente nas compras da FUTEL, visando a economicidade dos recursos públicos;Com a implantação da modalidade pregão nas compras da FUTEL, possibilitou, nitidamente, a aquisição de bens e serviços por preços bem menores do que os obtidos através do processo de licitação modalidade Convite, que até então vinha sendo executado pela FUTEL;CONVÊNIOSLevantamento dos convênios realizados e que estão com a prestação de contas em atraso (Federação Aquática Mineira – FAM, Federação Mineira de Atletismo – FMA, Associação dos Fãs e Amigos de Ginástica Artística – AFAGA, SESI, AAMU), regularizando a situação de quase todos os convênios, restando apenas para regularização e prestação de contas o convêmio firmado com a AAMU.Gestão junto à base de governo na Câmara Municipal, para aprovação de Lei que Declara de Utilidade Pública Municipal a entidade CESAG, visto que essa Declaração é requisito básico para a realização de convênio pelo poder público municipal.Conferência na prestação de contas de todos os convênio atualmente firmados, o que resultou na devolução de R$9.351,84 por parte do Cesag, conforme determina o Termo de Convênio, uma vez que esses recursos não foram aplicados;Estamos trabalhando para a elaboração do Laudo de Vistoria do imóvel “Vila Olímpica” locado pelo Uberlândia Esporte Clube a FUTEL, uma vez que esse laudo, imprescindível para a locação, não foi elaborado e consta no contrato de locação como se tivesse sido feito;Determinação para que as prestações de contas de todos os convênios atualmente firmando pela FUTEL sejam feitas regularmente, com a conferência de todos os documentos exigidos. São realizadas também reuniões com os convenentes para orientação de como devem ser realizadas as prestações de contas e de como devem ser aplicados os recursos, em estrita observância as normas; Realização de convênio entre a FUTEL e a FUTC (Fundação Uberlândia Tênis Clube), com a finalidade a assegurar os recursos financeiros necessários para viabilizar as atividades do Uberlândia Tênis Clube, que é centro municipal de excelência em esportes;Realização de diversos convênios com várias entidades, que apoiam e incentivam a prática desportiva, como: APUV, SESI, APARU, CESAG, UTC, FUTC, C.A.S.A, CLUBE ATLÉTICO GUARÁ, CCDR TENDA MORENO, CODERM, LUF, UEC, num investimento total de 1.461.00,00 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil reais)CONTROLE INTERNOCriação do Serviço de Controle Interno da FUTEL, com o intuito de assegurar eficácia, eficiência e economicidade na administração, controle e rigor na aplicação dos recursos públicos, evitando desvios, perdas e desperdícios, garantindo o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais, identificando erros e preservando a integridade patrimonial da FUTEL;PATRIMÔNIONomeação de Comissão para levantamento de bens patrimoniais da FUTEL, visando regularizar e atualizar o inventário patrimonial da Fundação, que não vinha sendo feito conforme é determinado pela legislação;Desocupação de imóvel (casa), localizado dentro do Parque do Sabiá, que era ocupada irregularmente por ex-mulher de um servidor da FUTEL;IPREMUFomos cobrados pelo IPREMU através do Ofício DIFIN/IPREMU/ 069/2009, para que atendessemos ao solicitado no Ofício DIFIN/IPREMU/ 084/2008 de 18/08/2008, que pede o  preenchimento e envio mensal para o IPREMU de demonstrativos de repasses das contribuições previdenciárias dos servidores; tais demonstrativos são necessários para que o Munícipio obtenha Certidão de Regularidade Previdênciária do Ministério da Previdência Social, que é documento imprescindível e que garante o repasse de recursos federais ao Município de Uberlândia. Como o solicitado é de suma importância, determinamos que o atendimento imediado ao que foi solicitado.PROCURADORIAAtravés do ofício 987 de 10 de junho de 2009, a Procuradoria Geral do Município solicitou à Futel a devolução de projeto de lei que “desafeta do dominío público municipal os bens que específica, autoriza a doação à Futel e dá outras providências; de ofício PGM 563/2008 e do Processo PGM 2755/2008. Determinamos que os documentos fosses localizados nos arquivos da Futel e como os mesmos não foram encontrados, solicitamos o re-envio dos mesmos para que seja dado andamento na doação dos bens;  
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Balanço Parcial Esporte Paraolímpico de Uberlândia em 2009

Atividades do mês de Setembro:

Atividades do mês de Outubro:

Atividades do mês de Novembro:

Ações contínuas:Programa Agita Uberlândia:

Ações contínuas:
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