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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO
DE 2019.

Às 16 horas e 30 minutos, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no CQP
- Centro de Qualificação Profissional, no 3° andar da Prefeitura Municipal de Piracicaba, o
Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba -
CONSELAM, para a realização de reunião ordinária, referente ao mês de novembro do
corrente ano. O coordenador Clevis Spada abriu a reunião pedindo atenção de todos para
assinar o livro de presenças, e em seguida leu as justificativas de ausências dos
conselheiros: Diego Spigolon, que está em competição, e a conselheira Leticia da
SMADS, que está em férias, e em seguida abriu a discussão de um teto para o horário de
término da reunião sendo no máximo de 17h45 onde todos concordaram; e apresentou o
administrador Roger Carneiro, gerente de Projetos da Selam e pediu para que ele fosse o
primeiro a falar por conta de compromissos particulares; e Roger iniciou sua fala
explicando que está em férias, e informou que também está como Coordenador do
Conselho da Criança e Adolescente, falou da importância do trabalho das organizações da
sociedade civil que trabalham com crianças e adolescentes para a cidade, contou que no
Conselho da Criança temos apenas 07 entidades ligadas ao esporte na cidade, as demais
são todas assistenciais; ele disse que trabalha na Selam com Projetos e com o
Chamamento Público, na sua opinião disse que é importante para ter profissionais
capacitados, não só para formar atletas para ganhar medalhas e sim formar cidadãos; o
Decreto Lei do chamamento foi assinado pela Presidente da República em 2014, em
Piracicaba foi em 2017, sendo que no primeiro chamamento só 12 organizações foram
contempladas, o processo foi lento por conta das organizações que entraram com
recursos, parando todas as modalidades porque o número do processo era o mesmo para
todas, e em 2018 foram separadas inclusive em gênero, corrigindo esse detalhe, isso
facilitou a individualização dos processos; toda organização da sociedade civil está no
Portal da Transparência, e solicitou a todos que fizessem a divulgação dos trabalhos
realizados; explicou como se realiza a prestação de contas das organizações dentro do
chamamento. A conselheira Elaine da Educação perguntou onde estaria a prestação de
contas para averiguar e Roger explicou. O conselheiro João Braga perguntou sobre a
fiscalização destes trabalhos e como o Conselho poderia auxiliar nessa fiscalização; e
Roger explicou que os gestores são os próprios técnicos das modalidades e realizam um
trabalho a mais, citou como exemplo a Profa. Marlene de Lima da 3a Idade. A conselheira
Elaine da Educação disse que as organizações estão cedendo os nomes para o
chamamento se realizar. O conselheiro João Braga citou a Profa. Marlene que não tem
uma organização própria, mas uma delas abraçou o seu trabalho. Roger disse que a
fiscalização é direito de todos os munícipes, 'e que a Selam fiscaliza os Projetos e o
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CONSELAM pode realizar visitas e acompanhar o trabalho dos Projetos. O conselheiro
Rodrigo Weber perguntou como se realiza o trabalho no CMDCA e no CONSELAM, e
Roger respondeu que no Conselho da Criança existe um Fundo e quem faz a gestão
desse Fundo são os conselheiros, mas na SELAM a verba é da Secretaria e existe uma
comissão que apura as denúncias. O conselheiro Paulo Camargo disse que os convênios
passaram por uma transição até chegar ao chamamento público, e esse momento foi
difícil mas passou e agora temos um pouco de respaldo para o alto rendimento, mas ainda
não temos ajuda de custo para os atletas. Roger concordou com essa importância da
ajuda de custo para os atletas para mantê-Ios no esporte. O conselheiro Marcelo cita a
possibilidade no edital do chamamento da participação em Jogos Regionais e Abertos. E
Roger respondeu que elas podem ser chamadas a representar a cidade nas competições.
O conselheiro João Braga perguntou sobre a possível ajuda dos conselheiros na escolha
das organizações do chamamento. Roger respondeu disse que deve ser perguntado na
Procuradoria sobre essa questão, e o coordenador Clevis ficou de consultar o depto
jurídico sobre essa questão. O conselheiro Rodrigo abriu a discussão para realização de
reunião no mês de Janeiro e todos os presentes concordaram em realizar no dia 17 de
janeiro de 2020. O conselheiro João Braga disse que houve uma homenagem na Câmara
dos 30 anos do PDB e o Conselho não foi convidado, mas o coordenador Clevis avisou
que fomos convidados mas como este coordenador estava fora ele não abriu o email do
Conselho, dizendo que ficará mais atento a essa questão.

Após os informes finais, o coordenador Clevis Spada encerrou a reunião e eu, Nilze
Meire Itepan, 1a Secretária do Conselam redigi, corrigi, e conjuntamente com o
Coordenador Clevis Spad ssi mos a resente ~r--..

. Nilze Meire Itepan

Primeiro Secretário do CONSELAM
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