
 
 

 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DA FUTEL 

REGIÃO NORTE 

Jardim América II 

2010 Início da Construção do Poliesportivo 

2011 
Conclusão do Poliesportivo, com uma pista de Skate e caminhada, plantação da grama 

em toda área do Poliesportivo 
  

Jardim Brasília 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 
 

Manutenção do Poliesportivo; 
Iluminação do Campo de futebol, passarela de acesso, construção campo society 

2010 

Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 
Identificação do Poliesportivo. 

Reforma do Gramado, poda e adubação, pintura de traves dos gols, bancos. 

2011 

Manutenção do Poliesportivo, pintura geral no Poliesportivo, plantio de grama no 
campo society, pintura da sala de ginástica, reforma do gramado no campo oficial, 

troca dos registros dos vestiários. 
 

Roosevelt 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 
 
 

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. 
Reforma do Ginásio do Poliesportivo Roosevelt. 

2010 Identificação do Poliesportivo. 

2011 Manutenção do Poliesportivo; 
 

REGIÃO SUL 

Patrimônio 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 

Início da construção do Ginásio no Poliesportivo Patrimônio 12/2009. 
Pintura e reforma de banheiros 
Identificação do Poliesportivo. 



 
 

 

2010 
 
 

Reforma do gramado, poda, adubação e marcação de campo, limpeza, pintura das 
traves dos gols, bancos, reparos da parte elétrica e hidráulica, incluindo também 

conserto de portas com cadeados e soldas em geral, retirada do alambrado com gol do 
terrão. 

Construção do Ginásio Poliesportivo 

2011 
Manutenção do Poliesportivo, fechamento do alambrado, construção de 

arquibancada, colocação de rede de proteção. 
 
 

Santa Luzia 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 
Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 

Identificação do Poliesportivo. 

2010 
 
 
 

Reforma do gramado, poda e adubação e marcação de campo, limpeza, pintura das 
traves dos gols, bancos, reparos da parte elétrica e hidráulica, incluindo também 

conserto de portas com cadeados e soldas em geral. Iluminação da quadra e passarela 
(instalação de 7 postes com 3 refletores cada, sendo o acendimento da passarela 

automático e o da quadra manual). Construção de palco para atender ao Agita 
Uberlândia. Iluminação banheiros. 

Troca dos Alambrados 

2011 
Manutenção do Poliesportivo; troca do Alambrado, reforma das quadras, pintura 

geral, instalação de proteção em todas as janelas das salas do Poliesportivo,  limpeza. 
 
 

São Jorge 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 
Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências 

Iluminação do Campo de futebol 

2010 

Ampliação da Sala de Ginástica e Lutas. 
Identificação do Poliesportivo. 

Reforma do gramado, poda e adubação e marcação de campo, limpeza, pintura das 
traves dos gols, bancos, reparos da parte elétrica e hidráulica, incluindo também, o 

conserto de portas com cadeados e soldas em geral, salgar a grama do poliesportivo. 
Pintura esquadrias. Construção da sala 6x8. Mudança da bomba d'água. 

2011 Manutenção do Poliesportivo, ampliação de sala, revisão da iluminação. 
 

Centro Bairro Lagoinha 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 



 
 

 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Manutenção do Poliesportivo; 

2010 
Manutenção do Poliesportivo; 
Identificação do Poliesportivo. 

2011 Manutenção do Poliesportivo; 
 

Vila Olímpica 

2005  

2006  

2007  

2008 Locação 

2009 Locação – R$ 360,000,00 (anual)   

2010 
Locação – R$ 377.772,00 (anual)   
Identificação do Poliesportivo. 

2011 Locação - 395.716,08 (anual) 
 

REGIÃO LESTE 

Segismundo Pereira 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 

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

Construção palco programa Agita Uberlândia 

2010 
 

Iluminação do Campo de futebol. 
Identificação do Poliesportivo. 

Troca dos Alambrados 

2011 
Manutenção do Poliesportivo, pintura Geral no Poliesportivo, troca do Alambrado, 

construção de arquibancada, revisão da iluminação dos vestiários. 
 

Custódio Pereira 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 

2010 
Identificação do Poliesportivo. 

Iluminação do Campo de Futebol 

2011 Manutenção do Poliesportivo, construção de arquibancadas 
 

Cesag 

2005  



 
 

 

2006  

2007  

2008 Locação 

2009 Locação – R$ 315.000,00 (anual) 

2010 Locação – R$ 328.128,00 (anual) e Identificação do Poliesportivo 

2011 Locação – R$300.00,00 (anual) e Investimentos – R$ 48.000,00  
 

Airton Borges 

2005  

2006  

2007  

2008 Locação  

2009 Locação R$ 115.300,00 (anual)  

2010 Locação R$ 124.500,00 (anual) e Identificação do Poliesportivo  

2011 Locação – R$ 125.820,00 
 

Parque do Sabiá 

2005 
 

Reforma do mundo da criança; 
Colocação de proteção de grades nas piscinas; 

Cobertura de bancos de reservas do sabiazinho; 

2006 
 
 
 

Construção de 07 quiosques; 
Construção do receptivo turístico; 

Construção da praça de convivência; 
Construção da academia popular; 
Inicio construção almoxarifado; 

Reforma dos banheiros; 
Inicio da construção da Arena Tancredo Neves. 

2007 
 
 

Construção de 06 bebedouros; 
Reforma dos brinquedos do mundo da criança; 

Instalação de 17 brinquedos de madeira; 
Construção de 02 lanchonetes; 

2008 

Construção de 01 campo de areia; 
Reforma da piscina grande; 

Construção de 01 refeitório pra funcionários; 
Construção de academia; 

Construção de 03 pontes de madeira 
Construção de 01 quiosque de 16m; 

Reforma do bar e banheiros dos campos de futebol. 

2009 
 
 
 
 
 
 

 Iluminação do Campo A do Parque do Sabiá; 

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

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

 Requalificação e revitalização do Parque do Sabiá.  

 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; 

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

 Criação do Espaço Saúde no interior do Parque; 

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

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

 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 freqüência 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; 

 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. 

 Mundo da Criança: Reforma e reparos dos brinquedos. 

 Recanto do Idoso: Reforma e pinturas dos bancos e Chafariz. 

 Iluminação decorativa de Natal; 
 

 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iluminação do Campo A do Parque do Sabiá; 

 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. 

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

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

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

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

 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; 

 Construção dos bebedouros e iluminação na Pista de Skate no Sabiazinho. 

 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; 

 Restauração e iluminação de quadra do Parque do Sabiá. 

 Construção do Deck de visitação. 

 Construção da Cascata. 

 Inicio das Obras Ponto de Apoio ao Turista 

 Inicio das Obras Centro de Informação e Segurança  ao Turista 

 Inicio das Obras Portaria Principal 

 Inicio das Obras Centro de Informação ao Turista 

 Inicio das Obras Centro de Alimentação 

 Inicio das Obras do Alambrado 

 Reforma dos Sanitários 

 Troca da Iluminação da Pista de Caminhada 
 

 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manutenção geral de rotina (elétrica, hidráulica, mecânica e limpeza geral) do 
Parque Sabiá.  

 Manutenção da Pista de Skate Municipal.  

 Instalação da Iluminação subterrânea do Parque do Sabiá. 

 Início das Obras de construção do Alambrado (Complexo Virgílio Galassi). 

 Início das Obras da praça de alimentação/restaurante do Parque do Sabiá. 

 Início das Obras do parque aquático (Complexo Virgílio Galassi). 

 Criação de 5 Recantos no Parque do Sabiá. 

 Interligação de todos os setores do Estádio João Havelange.  

 Ampliação de hidrantes para mangueiras de Incêndio dentro do campo e na 
área interna do Estádio João Havelange.  

 Instalação de corrimão e grades na entrada dos vestiários no Estádio João 
Havelange. 

 Impermeabilização das lajes do Estádio João Havelange.  

 Início da Construção da nova Pista de Skate Municipal. 

 Manutenção dos brinquedos do Mundo da Criança 

 Cobertura das duas quadras e troca das pedras de granito da sauna da Praça de 
Esporte do UTC. 

 Instalação do novo placar eletrônico de alta definição, com 24 metros 
quadrados (3m x 8m) e LED, no Estádio João Havelange. 

 Manutenção nos pedalinhos do Parque do Sabiá. 

 Confecção e instalação do relógio no Parque do Sabiá. 

 Iluminação da quadra da pista de skate. 

 Inauguração da Portaria Pau Brasil, dia 01 de setembro. 

 Troca e reparo nas válvulas hidráulicas do Estádio Parque do Sabiá 



 
 

 

 Instalação da nova iluminação do Mundo das Crianças 

 Instalação e inauguração dos novos orelhões temáticos do Parque do Sabiá – 05 
de Junho 

 Viveiro e Bosque Lady Lene 

 Consertar aparelho de ginástica academia 

 Poda da cerca viva da rua Haia 

 Revisão iluminação quiosque do ipê 

 Inauguração da pista de Automodelismo no Parque do Sabiá 

 Instalação das câmeras de segurança no Estádio Municipal Parque do Sabiá, de 
acordo com o Estatuto do torcedor. 

 Instalação das cadeiras nas arquibancadas azul e amarela do Estádio Municipal 
Parque do Sabiá 

 Inauguração do novo pórtico, na via de acesso ao bosque e praça do servidor. 

 Asfaltamento do estacionamento de motos do Parque do Sabiá 

 Plantio de árvores em torno da pista de caminhada e corrida. 

 Instalação de relógios em pontos estratégicos da pista de caminhada e corrida. 

 Início da construção do Recanto do Sabiá, com uma nova praça e uma academia 
popular, ao lado da portaria do bairro Tibery. 

 
 

REGIÃO OESTE 

Tocantins 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Manutenção do Poliesportivo; 

2010 

Iluminação da quadra e da passarela de acesso, 
Identificação do Poliesportivo. 

Reforma Geral Pintura e Alambrado 

2011 
Manutenção do Poliesportivo, pintura geral no Poliesportivo, troca das válvulas 

hirdráulicas 
 

Luizote de Freitas 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 

Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 
Iluminação do Campo de Futebol 

Identificação do Poliesportivo. 

2010 
 

Identificação do Poliesportivo.  
Aumento da sala de administração. 

2011 
Manutenção do Poliesportivo, construção de arquibancada, pintura geral, ampliação 
de sala utilizada para atividades esportivas, construção de sala para administração. 



 
 

 

 

Tancredo Neves 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 

2010 Identificação do Poliesportivo. 

2011 Manutenção do Poliesportivo, troca do Alambrado, construção de arquibancadas. 
 

Dona Zulmira 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Iluminação da Quadra Poliesportiva e dependências. 

2010 Identificação do Poliesportivo. 

2011 Pintura geral no Poliesportivo, iluminação da Quadra, construção de arquibancadas. 
 

Canaã 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Forragem e adubagem da grama para recuperação. 

2010 Identificação do Poliesportivo. 

2011 Manutenção do Poliesportivo; 
 

Viva Mansour 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 
Manutenção do Poliesportivo; 

Material de Piscina 

2010 
Identificação do Poliesportivo. 

Material de Piscina 

2011 
Construção do palco; Instalação de aparelhos de Ginástica; Pintura e iluminação da 

quadra; Troca da Iluminação de acesso à quadra. 
 

1° de Maio 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 



 
 

 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Manutenção do Poliesportivo; 

2010 Identificação do Poliesportivo. 

2011 Manutenção do Poliesportivo; 
 

REGIÃO CENTRO 

Faefi / UFU 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009 
 

Compra de equipamentos para Ginástica Artística, no Campus da Educação Física da 
UFU. (R$ 14.000,00) 

Repasse de recursos para disputa de competição R$ 10.000,00 (AFAGA) 

2010 Repasse de recursos para disputa de competição R$ 5.000,00 (AFAGA) 

2011 Repasse de recursos para disputa de competição R$ 10.000,00 (AFAGA) 
 

U.T.C. 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009 
Repasse financeiro de R$ 360.000,00 (UTC) 

Repasse financeiro de R$ 316.000,00 (FUTC) 

2010 
 

Repasse financeiro de R$ 360.000,00 (UTC) 
Repasse financeiro de R$ 308.000,00 (FUTC) 
Repasse financeiro de R$ 316.000,00 (FUTC) 
R$ 250.000,00 Projeto Cobertura de Quadras 

2011 Repasse Financeiro de R$580.000,00 (FUTC) 
 

DISTRITO 

Tapuirama 

2005 Manutenção do Poliesportivo; 

2006 Manutenção do Poliesportivo; 

2007 Manutenção do Poliesportivo; 

2008 Manutenção do Poliesportivo; 

2009 Manutenção do Poliesportivo; 

2010 Manutenção do Poliesportivo; 

2011 Manutenção do Poliesportivo; 
 


