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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 07 DE FEVEREIRO
DE 2020.

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 janeiro do
corrente ano. O coordenador Clevis Spada abriu a reunião explicando o ocorrido na
reunião do mês de janeiro que não houve, por conta do Projeto Férias que se ele estava
organizando e por coincidência o vice coordenador João Braga e também o secretário
Rodrigo não poderiam participar e tivemos que cancelar a reunião tentando avisar ao
máximo de conselheiros possível; explicou da sua ocorrência dentro do Projeto Férias com
uma das crianças foi preciso chamar ambulância e acompanhar até o Pronto Socorro, e
informou que Piracicaba será sede do 2° Campeonato Brasileiro de Minobol de 25 à 29 de
março, e terá aproximadamente 70 equipes participando, e será enviado um email com
detalhes, e fez uma proposta da revisão do nosso horário de reunião; e após algumas
sugestões ficou decidido que será na 1a quinta-feira de cada mês às 16 horas, e passou a
palavra para o conselheiro Rodrigo Weber fazer sua apresentação sobre as Leis de
incentivo ao esporte. O conselheiro Rodrigo abriu a fala citando a pequena parcela das
empresas que podem doar parte do imposto devido para as organizações usando a lei de
incentivo, ele informou que pessoas físicas podem fazer a doação. Disse que em
Piracicaba segundo suas pesquisas poucos projetos foram contemplados, na Selam há o
Encontros Esportivos, o Esporte Clube Rezende, o Caldeirão Futebol Clube e a AAPP
somente. No ranking de 2007 à 2018 as empresas que apoiam mais a nível Brasil são o
Bradesco, Itaú, Vale, Banco do Brasil, BNDES. SÓ o Clube Pinheiros de São Paulo recebe
uma contribuição de 107 milhões. Também falou que na Portaria de 2020 nos projetos não
pode mais pagar atleta, e o esporte de alto rendimento capta 63%. O conselheiro Rosalvo
perguntou como fazer para apresentar um Projeto nessas grandes empresas. Rodrigo
respondeu que existem pessoas que só fazem isso, que trabalham com projetos,
empresas especializadas que têm contatos a modalidade tem que investir porque é
impossível trabalhar em quadra e correr atrás de recursos de captação de recursos. O
conselheiro Gustavo perguntou sobre a Lei Estadual de Incentivo e Rodrigo respondeu
que a organização elabora o projeto e se for aprovado a mesma deve captar recursos,
disse que a carta de intenção é importante. O conselheiro João Braga perguntou como
Conselho pode ajudar? Rodrigo fez a proposta de criar um selo do Conselho
recomendando o trabalho da organização e com isso ter uma aprovação a mais para o
Projeto, recomendou procurar a ACIPI e o 3° Setor para ajudar a apresentar as
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organizações para as empresas e criar um evento anual para fazer essas apresentações e
também criar um prêmio buscando um público específico que são os empresários.

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 Spada assinamos a presente ata.
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Profa. Nilze Meire Itepan

Primeiro Secretário do CONSELAM
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