Ata nº 27 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes de Brasília de
Minas
Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2017, às 10:00 horas, no Centro
Administrativo, reuniram-se os membros deste Conselho para elegerem a Diretoria
em conformidade com Lei Municipal nº 1.813 de 18 de março de 2010 e tendo número
suficiente do fórum foi aberta a sessão pelo Secretário Municipal de Esportes, o
Senhor Maristelo Simões de Almeida, na qual fez um breve discurso sobre a
importância da ativação do conselho municipal de esportes e sobre a função dos
conselheiros. Agradeceu a todas as instituições pelo interesse e indicação dos
membros para composição do Conselho. Dando prosseguimento a reunião explanou
sobre a dificuldade da Secretaria de Esportes no auxílio a atividades esportivas
do município e também sobre sua estruturação que ainda está em processo de
adaptação. Que o primeiro passo está sendo dado com a criação do Conselho e que
a partir deste, seria uma oportunidade a mais para a adaptação de recursos para
o município em prol da melhoria do desporto em nosso município. Falou sobre a
finalidade do Conselho e que os mesmos poderiam auxiliar a Secretária de Esporte
na execução, criação e sugestões de projetos para serem realizados no município.
Falou ainda que a Lei de Criação e Regimento Interno estão à disposição para que
os mesmos possam se inteirar sobre as funções do Conselho. Foi aberta a palavra
para os membros do Conselho e os mesmos mencionaram sobre a recuperação do
Estádio Municipal Neco Totô, o qual é um marco na referência do Esporte em
Brasília de Minas. Mencionou-se que há recursos do Estado e da Federação que a
Secretária poderia trazer para o município através de convênio, mas reforçou
ainda sobre o auxílio do Conselho perante todas as atividades, inclusive em
relação ao Estádio. Enfim, o secretário dando prosseguimento, pediu que fosse
discutido este e outros assuntos na próxima reunião e que faríamos a eleição da
Diretoria que por aclamação ficou a Diretoria assim constituída. Presidente:
José Allan Magalhães de Oliveira; Vice-Presidente: Allan de Melo Santos;
Secretário Executivo: Sebastião Ribeiro Andrade Filho, Associação Atlética Banco
do Brasil e Associação Esportiva Brasilminense; Pelnoria: Liziane de Jesus
Mendes; Cleison Vieira da Silva (representante da Secretária de Esporte);
Emerson Alves Aquino, Leonardo Matos Barbosa (representante da Secretária
Municipal de Cultura); José Nilton Rosa (representante da Secretária Municipal
de Saúde); Marcos Aurélio Mendes, Francisco Guimarães Santos (representante de
Entidade da Juventude); Higor Oliveira Mendes, Marco Aurélio Lacerda Santos
(representante de Entidade da criança e adolescente); Juliano Veloso Rabello,
Antônio Pereira Lima, Olívio Pereira da Silva (representante de Associação
Atlética Banco do Brasil); Maurílio Pereira dos Santos, Ademir Rodrigues Silva,
José Eurico Pereira de Almeida (representante de Associação Esportiva
Brasilminense). Após, o Secretário, mencionou-se sobre a importância das
reuniões do conselho e que através desta ativação, poderíamos conseguir recursos
através do ICMS do Esporte. E estando todos de acordo ficou decidido que as
reuniões aconteceriam todo mês em caráter ordinário sendo esta convocada com
antecedência informando local, data e horários. Não havendo mais nada a tratar o
Secretario agradeceu a todos a presença e lavrei a presente ata que se lida e
aprovada seguirá assinada por todos os presentes. Brasília de Minas, 07 de junho
de 2017.Ata nº 28 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes de
Brasília de Minas

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2017, reuniram-se os
membros deste Conselho às 9 horas no Centro Administrativo para tratar de
assuntos gerais. O Presidente deu início a reunião fazendo a retificação do
Secretário Executivo, pois de acordo com o Regimento Interno o cargo só poderia
ser ocupado por um representante da Secretaria Municipal de Esportes, ficando
assim definido como Secretária Executiva, Liziane de Jesus Mendes. Feito isso o
Presidente deu prosseguimento à reunião relatando aos membros sobre reunião com
o Prefeito Geelison Ferreira da Silva sobre questões que estavam pendentes de
esclarecimento e demais assuntos. O Prefeito relatou que tem interesse no
resgate do esporte no município e falou também a respeito da situação do Estádio
e que estão procurando soluções para resgatar o local referente ao gramado, pois
é uma situação que requer atenção e que já estava sendo pensado a possibilidade
de instalar caixas d'água e ou abrir um poço artesiano. Neste momento abriu-se a
palavra para os membros e foi levantada a hipótese de implantação de gramado
sintético na qual seria uma opção sustentável devido a escassez de água, o Sr.
Marcos Aurélio Mendes ficou responsável por verificar custos referente a
implantação e manutenção deste tipo de gramado e apresentar na próxima reunião
do Conselho. Falou-se também da importância dos realizadores de Campeonatos
Esportivos da área urbana e rural do município terem conhecimento a respeito do
ICMS Esportivo e de sua importância para a manutenção e apoio a execução destas
atividades e estruturação da Secretaria Municipal de Esportes. Mencionou-se
ainda sobre o início do Campeonato Regional de Futsal que terá início no dia 23
de setembro deste ano e que conta com a participação de mais de 50 equipes
locais e da região e a importância deste resgate e incentivo aos jovens no
município. Diante da explanação sobre o Campeonato, foi levantada a questão
sobre o estado da Quadra Padre Magalhães onde acontecerá a maioria dos jogos e
que esta estava com buracos no piso e tela, portão quebrado refletores queimados
e que deveria ser melhorado esta estrutura para a execução deste Campeonato. O
Presidente relatou que irá encaminhar ofício para reforçar o pedido de conserto
da mesma. O Presidente disse ainda que não estão tendo controle de quem está
utilizando a quadra, ficando assim desorganizado os horários e deu a sugestão de
ficar com chave, pois mora próximo ao local e que não seria problema nenhum para
ele tomar conta e organizar os horários dos usuários da quadra poliesportiva e
que seria para melhor organização e gestão da mesma. Foi relatado ainda na
reunião o interesse da Prefeitura Municipal em fazer parceria e investimentos em
uma Associação Esportiva e foi sugerido na reunião a Praça de Esportes
(Associação Atlética Esportiva), mas o Presidente da Praça de Esportes relatou
que infelizmente há algumas pendências para serem regularizadas, mas que até o
final do ano poderia tentar saná-las. Antes de encerrar a reunião, um dos
membros relatou que o funcionário que cuida do Estádio Neco Totô está sozinho e
que o mesmo necessita de ajuda para a melhor manutenção do local, pois eram dois
funcionários que cuidavam e desde que um deles tirou licença não foi
providenciado ninguém para ficar em seu lugar para auxílio a Cleison. Sem mais
para ser falado, o Presidente deu por encerrada a reunião e lavrei a presente
ata que se lida e aprovada seguirá assinada por todos os presentes. Brasília de
Minas, 28 de agosto de 2017.

Ata nº 29 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes de Brasília de
Minas
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2017, reuniram-se os
membros deste Conselho às 9 horas no Centro Administrativo para tratar de
assuntos gerais. A Secretária Executiva deu início a reunião fazendo a leitura
da ata da reunião do Conselho de Esportes do dia 25 de agosto de 2017 para que
todos os membros estariam de acordo com o relatório da ata. O Presidente deu
início a reunião sobre o levantamento do orçamento do gramado sintético para o
estádio. Feito isso, o Presidente deu prosseguimento a reunião para providenciar
outro funcionário no estádio, pois se encontra sozinho o funcionário Cleison. O
Presidente esteve no estádio e observou que o posto foi retirado, solicitou que
o Prefeito participasse da próxima reunião para falar sobre o estádio e sugeriu
que colocasse uma caixa d´agua atrás do gol do estádio de 300 mil litros de
água ou abrir um poço artesiano na horta que é próximo ao estádio. Foi
solicitado pelos membros do Conselho que fosse feito um calendário anual das
atividades esportivas do município, porém já está sendo providenciado pelo Chefe
de Departamento de Esportes, Miguel Augusto de Oliveira Neto. Antes de encerrar
a reunião um dos membros relatou uma programação e organização dos Campeonatos
da Zona Rural para o ano inteiro para as datas não coincidirem. Sem mais para
ser falado, o Presidente deu por encerrada a reunião e lavrei a presente ata que
se lida e aprovada seguirá assinada por todos os presentes. Brasília de Minas,
25 de outubro de 2017.

