
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES,  LAZER E

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023. 

No dia 25 de Janeiro de 2023, as 14h10min, reuniram-se na sede da SELAM para a

realização de Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Esporte - Biênio 2021/2023,

os  seguintes  conselheiros:  Clevis  Spada,  Pamela  Gonelli,  Erik  Tedesco  Gimenes,

Eduardo Azzini, João Braga, José G. Dos Santos, Ana Paula Penatti, Débora Fernanda

Nunes, Francine Camargo, Frederico Mitooka, José Batista, Wagner José Menochelli,

Ariel Rodrigues, Valéria Fernandes. E o seguinte suplente: Rodrigo Alexandre Weber.

O presidente do conselho, Clevis Spada, fez a abertura oficial dando boas vindas ao

novo  conselheiro  Erik  Tedesco,  representando  a  Secretaria  de  Cultura.  Clevis,  ao

apresentar documentos de uma nova associação que pede entrada neste conselho, já

solicita  que  os  conselheiros  presentes  façam  apreciação  dos  documentos  para

consumar o registro. Em seguida, apresenta as justificativas de ausência de Adilson B.

Morais,  Leandro  R.  Da  Silva  e  João  Salles.  Como  pontos  da  pauta  sobre  Bolsa-

Esportiva,  Clevis  abre  dizendo  algumas  características  da  legislação  específica  do

assunto, explica também a necessidade de formar uma comissão especial apenas com

representantes  deste  conselho  e  uma comissão oficial  conforme exige a  lei  com 2

nomes  da  sociedade  cívil  (mais  2  suplentes)  para  a  composição  oficial  junto  ao

secretário  da  pasta  e  também  outros  2  funcionários  de  carreira  da  SELAM.  O

conselheiro Fred menciona a existência de algumas comissões e Clevis explica que a

comissão especial vai auxiliar nos trâmites legais junto a comissão oficial. Dessa forma,

inicia-se  o  processo  de  eleição  dos  membros  da  comissão  especial,  sendo  3  da

sociedade civil e 3 representantes do poder público. Assim, os conselheiros Wagner,

Débora e José Batista se prontificam e são eleitos por aclamação, da mesma forma os

representantes do poder público: Eduardo, Ana Paula e Pamela também são eleitos

por  aclamação.  Como  próximo  passo,  Clevis  abre  para  as  candidaturas  para  a

Comissão  Oficial,  sendo  que  apenas  representantes  da  sociedade  civil  podem se

habilitar.  Desse  modo,  o  conselheiro  Fred  se  candidata  e  logo  em  seguida  a

conselheira  Francine  Camargo  também  se  coloca  no  pleito.  Ana  Paula  explica  a

necessidade de se escolher suplentes que possam substituir os titulares em caso de

ausência e,  em possíveis outros casos de impossibilidade dos titulares.  Assim,  não

havendo outros  candidatos,  Frederico  Mitooka e Francine  Camargo são declarados
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eleitos  para comissão como titulares,  ficando  como suplentes,  José Batista  e  Ariel

Rodrigues, respectivamente. Como próximo assunto de pauta, Ana Paula fala sobre

parceria entre Selam e EEP com Bolsas de 100% na mensalidade da faculdade para

atletas da cidade de Piracicaba. Ana Paula solicita que os conselheiros sugiram nomes

que  possam  pleitear  este  tipo  de  bolsa,  ela  diz  que  existem  2  vagas  a  serem

preenchidas imediatamente. Wagner pergunta sobre o regulamento dessa bolsa. Clevis

sugere que todos enviem os nomes dos concorrentes via email até quarta-feira próxima

para que sejam analisados.  Finalizado este assunto,  Clevis também sugere que os

conselheiros encaminhem sugestões para os critérios e regimento da Bolsa Esportiva.

Ao  final  dos  assuntos  de  pauta,  Fred  levanta  a  questão  sobre  a  possibilidade  de

arrecadação financeira para o fundo do esporte através das contas de água da cidade,

menciona reuniões feitas com a gerência do clube XV de Novembro de Piracicaba mas

que não foram continuadas.  Fred acredita que num próximo momento possa surgir

novamente esse assunto e tentar novas possibilidades de entendimento com o clube e

o poder público. Clevis concorda e diz que podemos colocar em pauta novamente num

momento  futuro.  Ao  final  da  reunião  fica  aprovado  o  registro  neste  conselho  da

Associação Dojo Kai Karate-Do Shorin Ryu. 

Não havendo mais nada a tratar, eu, Eduardo Azzini, encerro a Ata do dia.

 

Prof. Clevis Francisco Lorenzi Spada

Coordenador do Conselam

Eduardo de Paula Azzini

1º Secretário 

Av. Dr. Maurice Allain, 454  – Bairro Vila Rezende - Piracicaba / SP
Fone: (19) 3403-2648


