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ESPORTES, LAZEI{
ERECREA<:,'Ao SEME

COMUNICADO 001/SEME/2005 de 25.02.2005

A SEME- Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Recrea~ao,
a luz do disposto no Decreto n. 40.384 de 03 de abril de 2001,
e considerando:
-A necessidade de planejamento, estabelecimento de parce-
rias, prioridades e parcimOnia que devem aplicar-se as politicas
e atos da Administra~ao Publica, em especial da SEME;
.A necessaria politica de contingenciamento or~amentario, de
custos, investimentos e despesas adotada por esta' Prefeitura
do Municipio de Sac Paulo;
-Os diversos tipos e modalidades esportivas, atividades de
lazer e recrea~ao que sac desenvolvidos no ambito da SEME e
que necessitam ser fomentados, implantados e aperfei~oadas;
.A existencia dos equipamentos municipais sob a egide da
SEME - COTP . Centro Olimpico de Treinamento e Pesquisa, Es-

tadio Municipal Paulo Machado de Carvalho - Pacaembu; Au-
t6dromo Municipal Jose Carlos Pace - tnterlagos, Estadio Mu-
nicipal de Beisebol Mie Nishi e Estadio Municipal Jack Marin -
Aclima~ao;
.A necessidade e urgencia na implanta~ao, moderniza~ao,
atualiza~ao e incremento das instala~5es e seus equipamentos;
-A visibilidade nacional e internacional alcan~ada pelo Muni-
cipio por ocasiao dos eventos promovidos pela SEME;
-Que diversos 6rgaos publicos tern obtido junto a iniciativa pri-
vada, atraves de parcerias, doa~5es, termos de coopera~ao,'
convenios e outros, as condi~5es para implementa~ao dos seus
programas e regular desenvolvimento de suas atividades;
-Que a iniciativa privada vcm demonstrando interesse em par-
ticipar e colaborar com a Secretaria Municipal de Esportes,
lazer e Recrea~ao - SEME, sem Onus para 0 erario;
Faz saber que esta recebendo propostas e projetos de parcerias
com a iniciativa privada, incluindo patroc,inio, coopera~ao,
apoio, objetivando a melhoria e aperfei~oamento das suas fun-
~oes institucionais.
As propostas serao analisadas em fun~ao de sua exequibili- ,
dade tecnica, proveito econOmico e pertinencia legal.


