
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. 

No dia 31 de Agosto de 2022, as 13h30min, reuniram-se na sede da SELAM para a

realização  da  7º  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  do  Esporte  -  Biênio

2021/2023, os seguintes conselheiros: Clevis Spada, Pamela Gonelli, Eduardo Azzini,

João  Braga,  Jéssica  F.  Hellmeister,  Debora  Fernanda  Nunes,  Francine  Camargo,

Frederico Mitooka, José Batista, Otávio J. Spigolon, Wagner José Menochelli, Wagner

Rogério Almeida, Ariel Rodrigues.

O coordenador do conselho, Clevis Spada, fez a abertura oficial ouvindo o conselheiro

Fred  falando  sobre  dificuldade  de  entrada  nas  escolas  para  levar  o  esporte  e  os

programas esportivos do chamamento público.  O conselheiro  Ariel  também ressalta

essa dificuldade e também cita uma possibilidade de conexão com o programa PDB da

SELAM.  Clevis  sugere  uma  reunião  com  Valéria,  da  delegacia  de  ensino  para

coordenar  e  melhorar  as  possibilidades  esportivas  dentro  do  ambiente  escolar.

Também é sugerido uma reunião com profissionais de educação física da cidade para

aproximá-los  com as atividades  e  programas esportivos oferecido pela  secretaria  e

também das parceiras do chamamento público. 

A conselheira Francine sugere que se facilite o acesso à possíveis atletas, alunos de

outros  programas  esportivos,  entre  outros.  A  conselheira  Pamela  lembra  que  as

atividades são abertas ao público em geral  e que todos têm acesso às atividades.

Clevis então diz que é muito bem vinda a ideia de fazer conexão com a rede escolar

para descobrir possíveis atletas para diversas modalidades. O conselheiro José Batista

levanta uma preocupação em relação as visitas nas escolas, pois ele já tem feito um

trabalho parecido e muitos dos alunos não demonstram interesse na prática esportiva,

e ainda, questiona se a competição entre o esporte e outros atrativos modernos não

está  dificultando  ainda  mais  a  participação  das  crianças  e  jovens  nas  diversas

modalidades. Ariel sugere que as tratativas e diálogos nesse sentido sejam de cima pra

baixo, ou seja, solicita apoio dos secretários das duas pastas.

Clevis organiza alguns encaminhamentos da pauta e passa palavra para Fred discorrer

sobre projeto enviado pela Associação de Taekwondo sobre uso do fundo do esporte  e

sobre  o  PL  Bolsa  Atleta,  mencionando  alguns  pontos  que  no  seu  modo  de  ver,

precisam  ser  melhorados.  Assim,  fica  decidido  que  serão  encaminhadas  essas
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demandas para uma das comissões deste conselho. Fred, pede que seja registrado

que existem tatames espalhados por diversos locais na cidade e solicita a prefeitura

que estes tatame sejam mais aproveitados, visto que existe um risco para as crianças

na prática esportiva se não houver tatame. Sobre o PL Bolsa Atleta, Fred acredita que

o projeto precisa de correções e melhorias antes de ser  levado para a  votação na

câmara. Clevis propõe ao conselho que solicite uma reunião com Jhonny Godoy para

que  possam ser  esclarecidas dúvidas  e  propostas  sobre o  PL.  O próximo assunto

debatido  foi  a  solicitação  de  participação  na  arrecadação  financeira  que  o  SEMAE

destina ao clube XV de Piracicaba através de contribuição voluntária. A proposta seria

aumentar a contribuição para 2 reais e dividir esse valor em 50% XV e 50% Fundo do

Esporte. Isso foi apresentado ao secretário que conversou com a equipe jurídica do

SEMAE para verificar as possibilidades e todo funcionamento desse tipo de medida.

Fica então como sugestão chamar representante do clube XV no intuito de unir forças

para viabilizar esta política. João Braga se propõe a fazer os primeiros contatos com o

XV. São levantadas dúvidas sobre a aceitação desta medida por parte da população e

do próprio XV, assim fica decidido levantar quantas pessoas o projeto pode auxiliar e

quantas  pessoas  são possíveis  pagantes  da  SEMAE, além de levantar  número de

beneficiados se o projeto fosse aprovado. O conselheiro Otávio questiona se há um

documento que comprove que esta contribuição deve ser obrigatoriamente repassada

ao XV? Para finalizar a reunião são feitos alguns comunicados: dia 01 a 07 Semana

Taekwondo com apresentação em escolas, reunião sobre os chamamentos e também

as muitas dificuldades.

Sem mais para o momento, eu, Eduardo Azzini, encerro a Ata do dia.

 

Prof. Clevis Francisco Lorenzi Spada

Coordenador do Conselam

Eduardo de Paula Azzini

1º Secretário 
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