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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE
2020.

Às 15 horas, reuniu-se pelo Aplicativo Zoom, o Conselho Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba – CONSELAM, para a realização de reunião
ordinária,  referente ao mês de junho do corrente ano.  Participaram da reunião:  Clevis
Spada,  João  Francisco  Rodrigues  de  Godoy  (Johnny),  João  Braga,  Lucilene  Pereira,
Gustavo Gozzo, Rodrigo Weber, Janine Diorio, Edilson do Amaral, Lucia Helena (Smads),
Paulo  Danelon,  Ana  Silvia,  Leandro  Reynaldo  da  Silva,  Rosalvo  Gonsalves,  Marcelo
Nicolosi, Diego Spigolon. O 2º secretário Rodrigo Weber iniciou a reunião perguntando se
alguém tinha alguma consideração a fazer antes de entrarmos na pauta da reunião. O
coordenador Clevis pediu para Rodrigo relembrar como foi o processo que chegamos ao
assunto do selo de mérito esportivo. E Rodrigo perguntou quais seriam as diretrizes a
seguir, e Clevis explicou que seriam 50% mais um para validar a votação; e Rodrigo disse
estar preocupado com a questão de quórum legal pra decisões porque não temos uma
mobilização maciça de todos, e temos que ficar repetindo os assuntos, e deu a sugestão
de encaminhar os votos de alguma outra forma, como por exemplo, por e-mail ou por
algum tipo de formulário pelo Google, disse que temos que pensar nessas possibilidades.
O coordenador Clevis disse que não saberia responder nesse momento se isso é possível.
O conselheiro João Francisco disse que para isso as pessoas teriam que estar presentes.
O conselheiro João Braga perguntou se poderíamos discutir para aprovar o Selo; e Johnny
disse que mesmo que seja virtualmente teria que ter aprovação, ele sugeriu encaminhar
por e-mail antes, e a pessoa entra na reunião e deixa registrado o seu voto. O conselheiro
João Braga perguntou se teria que haver o registro do voto na reunião ao vivo, e Johnny
disse  entender  que  seria  essa  a  forma correta;  ele  disse  que  se  houvesse  algum
impedimento de força maior poderia acontecer uma votação por e-mail, mas no momento
não há empecilho para as pessoas entrarem on line na reunião e votarem, e poderia até
combinar um dia e horário que a maioria possa entrar em reunião apenas para realizar o
registro do seu voto. O conselheiro João Braga perguntou se mais alguém confirmou que
estaria na reunião, e não está. O coordenador Clevis respondeu que apenas a Valéria
Fernandes justificou a ausência dela. O conselheiro João Braga sugeriu explicar no e-mail
da reunião a necessidade da presença. O conselheiro Johnny sugeriu também perguntar
para os outros conselheiros qual seria o melhor horário e dia para que a pessoa possa se
comprometer,  e  se  ela  se  comprometer  a  vir  e  não  comparecer  virtualmente  seria
considerado uma falta, e seria ideal ter uma conversa com os conselheiros explicando que
é preciso a presença por ter votação importante a fazer. O conselheiro Rodrigo disse que
será preciso fazer uma ligação antes para cada conselheiro e lembrar da reunião, e disse
que se for verificar a lista de presença nas últimas reuniões poderá se perceber a falta de
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comprometimento com o Conselho; ele concorda que a apresentação na reunião virtual é
importante para ficar gravado o voto; e perguntou se podemos marcar uma votação para
daqui uma semana, e sugeriu a próxima sexta feira às 15 horas para isso e as discussões
essa reunião seria compartilhada com os outros conselheiros. O coordenador Clevis disse
que poderia  enviar  e-mail  a  todos os conselheiros com algumas sugestões de dias e
horários. A conselheira Lucilene disse que acha uma boa ideia esse e-mail para sugestão
de horários, pois para ela é complicado nesse horário porque ela precisa vir embora para
casa para participar, porque no trabalho dela não tem internet. O conselheiro João Braga
perguntou como era essa questão nas reuniões presenciais. E Clevis respondeu que ficou
acordado  que  seriam  na  primeira  quinta  feira  de  todo  mês.  E  João  Braga  disse  se
poderíamos manter isso. A conselheira Lucilene explicou que ela já tinha se programado
para as reuniões ordinárias do Conselho, mas ela não consegue participar das extras que
acontecerem em outros horários, porque ela não pode se ausentar com facilidade do seu
posto por trabalhar em um Setor de Saúde e está com muito trabalho por conta da Covid,
e  se  ficar  no  mesmo  dia  e  horário  acordado  no  princípio  seria  ótimo  para  ela.  O
conselheiro Johnny perguntou se a reunião poderia ser a noite. O conselheiro João Braga
perguntou se seria melhor o Rodrigo explicar agora sobre o Selo ou enviar um e-mail a
todos. O coordenador Clevis pediu se Rodrigo poderia explicar resumidamente para esse
grupo, e isso facilitaria a votação numa reunião futura. O conselheiro Johnny disse que
deveria mandar a questão sobre o Selo por e-mail antes para facilitar na hora da reunião.
O coordenador Clevis pediu ao Rodrigo para escrever o texto da questão do Selo para
colocar no corpo do e-mail. E Rodrigo começou sua explicação dizendo que dentro do
panorama municipal temos várias instituições que estão surgindo, instituições vinculadas a
Selam relacionados a prática de atividades motoras, temos os clubes, as associações de
bairros, os grêmios, as ONGs, todos esses tem seus pequenos projetos nas pequenas
comunidades relacionados a prática esportiva de jovens, crianças, ou a prática esportiva
de rendimento com suas equipes que competem nas diferentes modalidades esportivas,
essas instituições tem se profissionalizado ao longo dos anos e estão começando a fazer
apresentações  dos  seus  Projetos  nas  Leis  de  Incentivo  Federal  e  Estadual,  hoje  o
município de Piracicaba não possui uma Lei de Incentivo semelhante ao que ocorre em
outros  municípios,  e  a  ideia  seria  que  o  Conselho  realizasse  uma  avaliação  desses
Projetos que já estejam aprovados e o Conselho teria um Selo de Qualidade que poderia
ser dado à instituição dizendo que esta instituição tem o apoio do Conselho da cidade e
que seu Projeto se encaixa em determinada manifestação esportiva, podendo abranger as
diferentes classificações que são dadas na Lei Estadual, e o Conselam daria à Instituição
uma espécie  de um Selo  para  que quando for  buscar  as  empresas do município  ela
apresente  o  aval  do  Conselam,  disse  que comentou em reunião na Selam que seria
interessante a Secretaria ter essa espécie de Selo do Município, e em outro momento
pensar como seria os critérios e os parâmetros de avaliação dos Projetos. O conselheiro
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João Braga disse que após a aprovação do Selo precisaria definir quais serão os critérios
para ceder esse Selo para as Instituições. E Rodrigo confirmou que será preciso escrever
uma espécie de regimento para isso, salientou que as legislações de incentivo ao esporte
já são bem claras, e se o Projeto passou pelo crivo do Estado, não cabe ao Conselam
aprovar ou não, e sim caberia confirmar se essa Instituição realmente atua na cidade. O
conselheiro Johnny disse que o mérito do Selo é indiscutível, é uma chancela positiva,
sugeriu até que poderíamos pedir apoio se Dr Pedro poderia fazer um certificado com o
Selo  e  entregar  para  a instituição,  e  lembrou que no Regimento  Interno já  consta  os
critérios  para  a  instituição  se  registrar,  já  que  não  se  exige  mais  a  utilidade  pública,
poderia ser deliberado na reunião onde aconteceria uma apresentação do Projeto sem
necessidade de estabelecer novos critérios. O conselheiro João Braga concordou e disse
que se a instituição já for conhecida e aprovada pelo Conselho seria mais fácil e rápido. O
conselheiro  Johnny  falou  de  um  assunto  da  última  reunião  sobre  a  reabertura  das
Academias e atividades físicas e ele contou que o Governo do Estado deu aval, que era
uma expectativa dos profissionais, da ACAD e do CREF, que pelo menos ficasse acertado
a reabertura na fase amarela, e o Governo do Estado deliberou agora a pouco que vai
conceder essa reabertura para a fase amarela,  que antes estava prevista para a fase
verde,  com  alguns  critérios  como  30%  de  ocupação,  seis  horas  diárias  no  máximo,
encerrar  o  expediente  às  17  horas,  todos  os  cuidados  com  a  higienização  do  local,
agendamento individual, e esse avanço foi um ganho para este Setor. E neste momento
foi realizada a votação do Selo com 15 conselheiros votando a favor da criação do Selo de
Mérito Esportivo. E o conselheiro Johnny perguntou a todos sobre a questão da instituição
estar registrada no Conselam para receber o Selo, e o conselheiro Rodrigo disse que este
voto realizado agora inclui essa questão também, e o conselheiro Johnny disse que se a
instituição  não  valoriza  o  Conselho  da  sua  própria  cidade  não  merece  ter  o  Selo,  e
perguntou se já temos alguma instituição candidata e Rodrigo disse que seria o da Ascapi,
da canoagem, e Clevis pediu para Gustavo levar os documentos da Ascapi na Selam pois
o registro já está vencido. O conselheiro Rodrigo disse para o conselheiro Leandro que a
Associação Caldeirão poderá pleitear esse Selo quando tiver seus Projetos aprovados
pelo Estado, e perguntou se a partir de agora teria que sair alguma resolução sobre isso.
E  Johnny  explicou  que  deveria  se  fazer  uma  Resolução  para  a  criação  do  Selo,  e
aproveitou falar que as sugestões do Rodrigo sobre o Bolsa Atleta foram contempladas e
já estão tramitando na Jurídica. E Rodrigo salientou que a questão de acumular bolsas
seria  o  mais  importante  nessa  questão.  E  Johnny  contou  que  a  nossa  se  chamará
Programa Bolsa Esportiva porque ela poderá ser concedida, numa eventualidade, para
além de atletas como por exemplo um atleta guia, um treinador, um técnico, enfim ela
poderá  ser  mais  abrangente  que  as  bolsas  que  estão  aí  no  mercado  atualmente;  e
Rodrigo  que  disse  Johnny  tocou  num  ponto  crucial  porque  hoje  temos  inúmeros
programas de suporte aos atletas mas não temos nenhum programa oficial de suporte aos
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treinadores e,  eventualemnte,  temos um treinador  que não está vinculado a nenhuma
instituição,  nenhum clube,  e  nesse caso  ele  poderá  ser  contemplado com uma bolsa
dessa. E Johnny explicou que por isso o nome dado foi Programa Bolsa Esportiva, para
contemplar todos os protagonistas da questão do esporte, um atleta, um paratleta, um
treinador, um técnico, um atleta guia, um staf,  um auxiliar técnico, contemplando essa
situação mais ampla do esporte; e disse que Dr Pedro já assinou e já foi para a Jurídica e
começou  a  tramitação  e  talvez  para  o  próximo  ano  já  teremos  o  Programa  Bolsa
Esportiva.  O  conselheiro  João  Braga  perguntou  se  alguém poderia  desenvolver  essa
marca. E Clevis disse que isso seria com a equipe do Centro de Comunicação Social, e
confirmou que enviará um e-mail perguntando sobre melhor horário para as reuniões e
devolverá as respostas no e-mail de todos. O conselheiro Edilson fez questionamento se o
nome do Selo poderia se chamar Selo Ouro de Mérito Esportivo, mas Johnny explicou que
com a palavra Ouro fica pressuposto ter um Prata, um Bronze e não seria ideal isso, o
nome  Selo  de  Mérito  Esportivo  já  seria  suficiente,  e  todos  concordaram,  inclusive  o
Edilson. E o coordenador Clevis encerrando a reunião, salientou que será enviado e-mail
sobre o melhor horário para as próximas.

 Após a finalização da reunião, o coordenador Clevis Spada redigiu, corrigiu e assinou a
presente ata,  junto com o Vice-Coordenador Prof.  João Braga e o 2º Secretário  Prof.
Rodrigo Weber. 

Prof. Clevis Lorenzi Spada 

Coordenador do CONSELAM

Prof. João Braga

Vice-Coordenador do CONSELAM

Prof. Rodrigo Weber

2º Secretário do CONSELAM
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