
MEMÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE 

DE BELO HORIZONTE (1973-1977) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INFORMAÇÃO, TURISMO E 

ESPORTE (SMCITE) 

 

Com a Lei no 2.185, a Secretaria Municipal de Cultura , Informação, 

Turismo e Esportes (SMCITE) é criada em 1973 na gestão do prefeito 

Oswaldo Pierucceti.  

Ainda que essa estivesse vinculada à outras áreas, é a primeira vez que o 

esporte ganha título de uma pasta governamental. No texto da Lei de criação 

da SMCITE, a representação do esporte na nova estrutura administrativa se dá 

pela vinculação do Conselho Municipal de Esportes (CME) à esta nova 

Secretaria.  

Ao CME cabia a responsabilidade de coordenar toda a ação do setor esportivo 

na nova Secretaria. A presidência do Conselho era do Secretário e seus 

membros continuavam sendo pessoas ligadas ao setor esportivo.  

Procurando ampliar o estabelecimento de uma correlação entre cultura e 

esporte, foram criados três centros comunitários. A construção destes centros 

encontravam-se, na época, em consonância com diretrizes nacionais, quando 

foram construídos em várias cidades do País, modelos destes centros 

comunitários. Em 1975, existiam três destes centros na cidade: 

1 - Centro Social Urbano da Saudade 

2 - 1ª feira livre coberta do Brasil no Bairro Padre Eustáquio 

3 - Centro Desportivo Carlos Prates  

Nesses três centros comunitários foram implantados programas de natureza 

esportiva e desenvolvidas atividades de natureza cívica, cultural e recreativa.  

Atividades realizadas: excursões, festivais, comemorações de datas festivas, 

programas de artes, sessões de cinema e palestras.  

Eventos realizados: Campeonato de Futebol do Servidor Público Municipal; 

torneios esportivos estudantis de várias modalidades; desenvolvimento de 

cursos de administração e organização esportiva, gincana entre bairros e 

Olimpíada Operária Global.   

 

 



 
Atividades no Centro Comunitário Praça de Esportes Saudade (CCPES). 
Foto: MARQUES, E. & MOREIRA, Z. 2003, p. 34. 
 

 

1º Jogos Infantis de Inverno do Centro Comunitário Praça de Esportes Saudade (CCPES). 
Foto: MARQUES, E. & MOREIRA, Z. 2003, p. 31. 
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