CME L

Conselho Municipal de Esporte e Lazer

I CONFERÊNCIA MUNICIP AL DE ESPORTE E LAZER
D E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

dos Conse lheiros, apoio administrativo da Secretaria Municipal de Esporte
e
Lazer e submetê -las à a pre cia ção da plenária;
III. Coordenar a equipe necessária à ediçã o de textos finais da Conferência;
IV. E la borar Ata Geral da Conferência e providenciar sua publica ção;
Art. 8º A Comissão Organiz adora poderá indicar funcionários da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer e envolvê-los na organiza ção e divulgação da
Conferê ncia.

REGULAMENTO
DA APRESENTAÇ ÃO DO TEMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A I Conferência M unicipal de Esporte e Laz er de São José dos Pinhais,
instância superior com poder delibe rativo, se rá rea liz ada e m consonância com a
Lei Municipal 1.594 de 20 de agosto de 2010, conforme dispõe e sta lei, para:
I. Avaliar a situação do Município no que diz respeito à atenção ao esporte e
lazer;
II. Tra çar as diretrizes gerais da política municipal do Esporte e Lazer no
Município de São José dos Pinhais;
III. Discutir, formula r, de liberar e propor os objetivos, meta s, diretrizes e açõe s
pa ra Plano Municipal de E sporte e Lazer 2014/2016.
IV. Eleger repre se ntantes da sociedade c ivil no Conselho Municipal de Esporte
e Lazer;

Art. 9º O tema da I Conferência Municipal de Esporte e Lazer de Sã o José dos
Pinhais será apresenta do por pa lestrantes, que terá o te mpo máximo de 30
(trinta) minut os para a sua e xposição.
§1º Quando da rea liza ção da palestra , a M esa será composta pelos palestrantes e
dirigida pelo Presidente da Comissão Organiza dora, auxiliado pe lo Secretário
Executivo da Comissão Organiza dora, como re lat or.
§2º Após a e xposição do tema pelos palestrantes, os part ic ipantes poderã o fa zer
pe rguntas por escrito, em formulário oferec ido a os partic ipantes, devendo conter
o nome do participa nte, perguntas estas que serão enc aminhadas ao
Coorde nador e respondidas no ato, por um tempo máximo de 20 minutos.
DOS PARTICIPANTES

§ 1° A I Conferênc ia Municipa l de Esporte e Lazer será orga nizada por
comissão dotada de membros do Conse lho Municipa l de Esporte e L azer de São
José dos Pinhais, com a participa ção da Se cretaria M unicipal de E sporte e Lazer.

Art. 10º Pode rão participa r como membros da I Confe rênc ia M unic ipal de
Esporte e Laz er todas a s pessoas, entidades, órgãos ou instituiç ões interessada s
na construção e aperfeiçoame nto da Polític a M unic ipal de Esporte e L azer, na
condição de:

§ 2° A comissão orga nizadora da I Conferência Municipal de Esporte e L azer
terá como sede a Secretaria Municipa l de Esporte e Lazer, localizada na Rua
Iza bel Re dentora , 2355, São José dos Pinhais/PR.

I. De legados;
II. Observadores;
III. Convidados.

Art. 2º A I Conferência M unic ipal de E sporte e Lazer será realizada no dia 05
de abril de 2014, na Câ mara Municipal, localizada na Rua Verissimo Marques,
nº 699, Ce ntro, São José dos Pinhais, no período das 08:00 às 17:30 hrs.
Art. 3º A Conferênc ia é aberta a todos os cida dãos.

DO TEMA
Art. 4º A I Conferê ncia Municipal de Esporte e Laze r terá como te ma:
“O FINANCIAMENTO DO ESPORTE E LAZER”

DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º A I Conferência M unicipal de Esporte e Laz er de São José dos Pinhais,
será presidida pelo Preside nte do Conse lho Municipa l de Esporte e La zer e, na
sua ausê ncia ou impedimento, pelo vic e-presidente.
Art. 6º A Comissã o Organizadora terá as se guintes atribuições:
I. Organiza r a programação da I Conferência M unicipal de Esporte e La zer de
São José dos Pinhais, be m como forne cer subsídios e suporte téc nico para a sua
rea liz ação, apreciando e aprovando todos os trabalhos realizados durante o
proce sso orga nizatório a té o encerramento do e vento;
II. Indicar o Coordenador dos trabalhos da Conferência, be m c omo para a
Plená ria Final;
III. Organizar e consolidar as propostas aprese ntadas por segmento, e
enc aminhá-las ao Conselho M unicipal de Esporte e Lazer pa ra análise e
aprovação;
IV. Indic ar o Conferencista e a composiçã o da mesa:
V. Crede nciar os Delega dos T it ulares, Delegados Suple ntes, Convidados e
Observadores;
VI. E la borar material nec essário para a promoção e divulgaçã o da Conferência;
VII. Promover a divulgaçã o do evento;
VIII. Convida r autoridades e estimular a participação da socieda de civil;
IX. Receber e acompanhar os convidados ofic ia is da Confe rênc ia.
X. Coordenar os trabalhos de apoio logístico e administra tivo;
XI. Responsabilizar-se pelos trabalhos de rotina da secretaria e por toda
correspondência;
XII. Fornece r certifica dos aos participantes da Conferênc ia.

Art. 7º Compete ao Coorde nador dos trabalhos, no dia da Conferência:
I. Ler as perguntas que se rão feita s, por escrito, ao palestrante;
II. Sistema tizar as diretrize s enc aminhadas pelos grupos de trabalho, com
auxilio

Pará grafo único: Os Delegados se rão eleitos nas pré -conferênc ia s realizadas em
12 regionais.
Art. 11º Será c onsiderado O bservador todo muníc ipe representante de qualquer
segmento do Conselho Municipa l de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais,
interessa do no ape rfeiçoame nto da polít ic a de esporte e laze r e devidamente
inscrito para a I Conferência Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 12º O c redenc ia mento dos Delegados, Convidados e Observadore s
previa mente inscritos, será rea liz ado no dia da Conferê ncia, dia 05 de abril de
2014, das 08:00 h até as 08:30 h.
§1º No ato do credencia mento o pa rticipa nte deve rá opta r pela participa ção em
um dos Grupos de T rabalho constantes no Art. 19º, sendo que a Comissão
Organiza dora reserva-se no direito de limitar e distribuir de forma paritária a s
inscrições para que não ha ja prejuízo a organizaçã o do e vento ou venha
comprometer o desenvolvimento dos traba lhos.
§2º Dura nte a I Conferência Municipal de E sporte e Lazer os membros
cre denciados como Delegados terão dire ito a voz e voto e os Convidados e
Observadores terão dire ito a voz, mediante crité rios do re gime nto interno da
própria Conferê ncia, a se r aprova do na plenária.
§3º A mesa coordena dora poderá , se necessário, solicita r a os Convidados e
Observadores contribuições para os esclarecimentos técnicos.
Art. 13º A I Confe rência Municipal de Esporte e Lazer te rá os se us Delegados,
distribuídos, conforme o Art. 10° de ste re gula mento entre:
ID ele gados Natos;
IID ele gados representa ntes das Pré-c onferê ncias Re gionais;
IIID ele gados repre se ntante s das E ntida des que c ompõe o Conselho
M unicipal de E sporte e Lazer;
Pará grafo Únic o - Todo Delegado escolhido pa ra a I Conferência Municipa l de
Esporte e Laze r de São José dos Pinhais, pode rá ter 01 (um) suplente da mesma
ent idade/órgão.
Art. 14º - Serão Delegados N atos os representa ntes conse lheiros titulares das
ent idades que o compõem o Conselho M unicipal de E sporte e Lazer da Gestão
2012/2013, sendo que todos e stão automatica mente insc ritos.
Pará grafo Únic o - Somente terá direito de inscrição na condição de D ele gado
Nato a e ntidade c omponente do Conselho Municipal de Esporte e L azer da
gestão vigente (2012/2013) que :
I - Não infringiu o disposto no Art. 11, Pa rágrafo único, da Lei
1.435 de 23 de outubro de 2009, e pelo Regimento Interno do
Conselho Municipa l de Esporte e Lazer, relativo à s fa ltas sem
motivo justific ado às Reuniões do Conselho Municipa l de Esporte e
L azer.

Art. 15º A escolha dos De legados representantes da s Pré-Confe rências será
de finida, conforme Art. 13º deste Regulamento. Se rão Delegados re presentantes
da s Pré-Conferências:
I - Delegados de abrangê ncia munic ipal indic ados pelas regiona is
interessadas em participar da I Confe rênc ia Municipa l de Esporte e
L azer de Sã o José dos Pinhais;
Pará grafo Único: Cabe à Comissão Orga nizadora a verificação do número de
de le gados deste segme nto, afim de verificação da paridade obriga tória na
quantidade total de delegados de sta Conferencia.
Art. 16º Se rão Delega dos represe ntantes das Entidades que compõe o Conselho
Municipal de E sporte e Lazer indicados para exe rcere m a funç ão de
conselhe iros para a próxima gestão;
Parágrafo único: A substituição do Dele gado pelo Suplente , dar-se-á, mediante
solicitação apresentada à Comissão Organizadora da I Conferê ncia Municipal de
Esporte e La zer pela respe ctiva entidade, manifestada por esc rito, da s 08:30 h à s
09:30 h do dia 05 de abril de 2014.

DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 17º Os Grupos de Trabalho terã o como obje tivo disc utir e propor objetivos,
diretrizes, açõe s e metas para a imple mentação da Política M unicipal de Esporte
e Lazer, dentro dos e ixos estabe le cidos no Art. 19º deste regula mento.
Art. 18º Os grupos deverão reunir-se em loca l indicado de ntro da Câmara
Municipal de São José dos Pinhais e antes de iniciar seus trabalhos, devem
eleger um relator entre seus partic ipantes que auxiliará os coorde nadores de
trabalhos.
Parágrafo Único. Os grupos rece berã o apoio de Téc nicos da Secretaria
Municipal de Esporte e Laze r, indica dos pela Comissã o Organiza dora.
Art. 19º Os grupos de traba lho de verã o reunir-se para discussão dos seguinte s
sub-tema s e eixos temáticos, te ndo como objetivos contribuir para o Plano
Municipal de Esporte e Laze r 2014/2016:
I.

Art. 21º A Ple nária Final terá c omo objet ivo apreciar e submeter à vota ção, a s
propostas aprese ntadas pelos Grupos de Trabalho.
Art. 22º Participarão da Plenária Final todos os membros devidame nte
cre denciados pa ra a I Conferência M unic ipal de E sporte e Lazer, sendo que os
Delegados terão direito a voz e voto, em contra pa rtida, os Observa dores terão
direito apenas a voz.
Art. 23º O Presidente da Comissão Organiz adora fa rá a coordenação dos
trabalhos da Plenária Final.
Art. 24º O Coordena dor da Ple nária Final asse gurará aos De legados o direito de
solicitar destaque às propostas apresentadas.
Art. 25º As intervençõe s em ple nária poderão ocorrer por questã o de ordem e
esclarec imento.
Art. 26º A apreciaçã o e vota ção das propostas constantes no Relatório Geral se
da rá da seguinte forma:
I. O Preside nte da Comissão O rga nizadora fará a leitura do Relatório Gera l à
Plená ria, de modo a identificar os desta que s que serão votados;
II. Após a leitura do Relatório Geral, as propostas não anotadas como destaque
serão consideradas a provadas por unanimidade ao término da ple nária final;
III. Os destaques deverão ser apresentados por e scrito, sem exceção, ao
Coorde nador dos T raba lhos, que os submeterá à plenária, por ordem de
rec ebime nto na mesa diretora .
IV. Os propositores dos destaques terão tempo de 1 (hum) minuto para a defesa
da proposta e, em seguida, se rá concedida a réplic a por igual tempo, ao
pa rticipa nte que se inscrever para defe nder posição contrá ria a do propositor e ,
imediatame nte a seguir, a matéria será encaminhada para votação.
V. A votaç ão será fe ita por meio do crachá de identificação do delegado e
verificada por contraste visual, se ndo contados os votos somente em caso que
não se verifique evidente diferença entre opositores;
VI. A aprovação de cada proposta será por maioria simple s de votos dos
de le gados prese ntes;
VII. Dura nte o pe ríodo de vota ção é ve dada a manife staç ão por questão de
orde m;
VIII. Em caso de empate, a de cisão fic a para votação dos conselheiros eleitos
pa ra a nova gestão 2014-2016.

Eixos Temáticos:
-

Esporte de Rendimento;
Esporte Popular;
Esporte Escolar;
At ividade Físic a e Saúde;

§1º Dura nte os Grupos de trabalho os membros inscritos como de le gados terão
direito a voz e voto e convidados ou observadores terão dire ito a voz.
§2º A distribuição dos participantes nos grupos de trabalho será feita no a to do
cre denciamento em número limitado e se mpre obedecendo ao crité rio de
pa ridade.
§3° O número de obse rvadores por grupo será limitado c onforme a
disponibilida de de vaga s.
§4º Cada Coordena dor de Grupo de tra balho de verá a pre sentar, por escrito, à
Comissão Organizadora, as propostas elaboradas em seu grupo, pa ra a
apreciação na Plená ria Final e confec ção do Rela tório Geral.
§5° Os Grupos de trabalho, a través de seu Coorde nador, deve rão e ntre gar a s
propostas à Comissã o Organiza dora até às 15:00 h.
§6º As propostas dos grupos de trabalho, aprova das na Plenária Fina l da I
Conferê ncia Municipal de Esporte e Laz er, se rvirão como diretrize s para o Plano
Municipal de Esporte e Laze r.
DAS P ROP OSTA S
Art. 20º As propostas deverão ser encaminha das pelos Grupos de Traba lho à
Comissão orga nizadora, na forma escrita e deverá seguir as seguintes
rec ome ndações:
§1º O Coordenador dos tra balhos fará a leitura da proposta e ga rantirá ao
propositor o te mpo má ximo de um minuto pa ra sua defesa, garantindo igual
tempo ao opositor.
§2º A aprovação da s propostas se dará por maioria simples dos delegados
presentes na Plenária Final.

DA INDICAÇÃO DOS REPRESENTAN TES PARA COMPOSIÇÃO DO
C ONSELHO MUNICIP AL DE ESP ORTE E LAZER-GESTÃO 2014/2016.
Art. 27º Dura nte a I Conferência Municipal de Esporte e La zer de São José dos
Pinhais será realizada a escolha da s entidades e seus representante, titulares e
suplentes, que irão compor o Conselho Munic ipal de Esporte e Laz er para a
gestão 2014/2016.
Art. 28º – O Conse lho Munic ipal de Esporte e Laz er de São José dos Pinha is
será composto, paritariame nte, por 20 (vinte) me mbros titula res e 20 (vinte)
me mbros suple ntes, em conformidade c om a lei Municipal nº 1.594 de 20 de
agosto de 2010, a saber:
I.

Me mbros Titulares:

Secre tá rio Municipal de Esporte e La zer;
5 (cinco) representa ntes do Pode r Exec utivo Municipa l;
1 (um) representa nte do Conselho Regional de E duc ação Física (CRE F);
2 (dois) represe ntante s do Poder Executivo E stadua l;
1 (um) representa nte do Pode r Legislativo Municipal;
4 (qua tro) representantes Nã o Governamentais de Ent idades Ligada s
diretame nte ao Esporte e La zer;
6 (seis) representa ntes Não Governa mentais de Entidades da Socieda de Civil
Organiza da;
§1º - Para cada se gme nto serão escolhidos membros suple ntes, em igual número
dos membros titulares, para eventua is substituiç ões no Conselho M unic ipal de
Esporte e Laze r.
§2º - A escolha dos me mbros que irão compor o Conselho Municipa l de Esporte
e Laze r se dará dentro de ca da segmento, por conse nso ou por eleição no próprio
segmento.
§3º - Os segmentos que irão compor o Conselho Munic ipal de Esporte e L azer
de verão e ncaminhar à Presidência da I Confe rência Municipal de E sporte e
Laze r os nomes de seus membros titulares e suplentes, sendo que este s tomarão
posse e m Maio de 2014.
Art. 29° As instituiç ões interessadas em faze r parte do Conse lho M unic ipal de
Esporte e Laze r de São José dos Pinhais, de verã o providenciar a documentação
nec essária para sua inscrição, até às 16:00 do dia 26 de março de 2014,

DA P LENÁRIA FINAL

CM E L

C on selho M unic ipal d e E sporte e Laz er

contendo: Cópia do Esta tuto Social, CNPJ, Ata Vige nte e Re latório de
Atividade s pertine ntes às a ções de esporte e lazer.
Art. 30º Cabe a cada segme nto, a seguir relacionado, de ac ordo com sua
orga nização ou de seus fóruns próprios e independe ntes, realizar reunião com a s
instituições que os integram e que possua m re gistro no Conselho Municipal de
Esporte e Lazer de São José dos P inhais para a escolha de se us representantes,
assim distribuídos:
I. L igas Desportivas sediadas no Município;
II. Clube s Esportivos sediados no Município;
III. União de Associações de Moradores de São José dos Pinhais – UNAM;
IV. Fe dera ção das Associações de M ora dores de Sã o José dos Pinhais –
FENAM;
V. Fe dera ções Estaduais de moda lidades esportivas olímpicas;
VI. Associação Come rcial, Industrial, Agríc ola e Prestação de Se rviços –
ACIAP/SJP a) Empresas que oferecem serviços de E sporte.
b) Empre sa que oferec em serviços de Laz er.
c) Representante de Escolas particulares do Município.

§1° A escolha dos representa ntes dos segmentos para composiçã o do Conselho
Municipal de Esporte e Laze r de São José dos Pinha is contará com a presença de
conselhe iro indicado pela comissã o orga nizadora da I Conferência Municipal de
Esporte e Lazer que não pertença a o mesmo segmento, deve ndo este assinar a
ata da reunião pa ra va lidar a eleição realizada.
§2º Na repre sentação dos segmentos, os tit ulares e suplentes deverão pertencer a
instituições distintas para garantir ampla participação.
DAS REUNIÕES P RÉ-CONF ERÊNCIAS
Art. 31º Serão realizada s 12 (doze) Reuniões Pré-Conferê ncias, em loca lidade s
distinta s. As da tas e locais serão divulgada s previa mente pela Comissão
Organiza dora.
§1° As Reuniões Pré-Conferênc ias terão como finalidade a eleição de delega dos
representantes de ca da região e segmento.
§2° A Coorde nação Geral das Reuniõe s Plenárias Locais estará sob a
responsa bilidade do Conselho M unicipa l de Esporte e Lazer e da Secretaria
Municipal de Esporte e Laze r.
DA PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNC IA
Art. 32º A agenda da I Conferênc ia Munic ipal de Esporte e Lazer se da rá da
seguinte forma:
1.
Até as 16:00 do dia 26 de març o de 2014: praz o para inscrição das
entidade s que desejam c oncorrer às vaga s de Conse lheiro do Conselho
Municipal de Esporte e Lazer, c onforme Art. 29º de ste re gula mento.
2.
Até 26 de março de 2014: Reuniões Pré-Conferências.
3.
05 de abril de 2014: I Conferência Munic ipal de Esporte e La zer.

Art. 33º A I Conferenc ia M unicipa l de Esporte e Lazer acontecerá no dia 05 de
abril de 2014, com a seguinte progra mação:
08h00 às 08h30
Credenciamento
08h30 às 09h15
Cerimonia l de Abertura
09h15 às 09h30
Leitura do Re gula mento/Regimento da
I Conferê ncia Municipal de Esporte e Laz er
09h30 às 10h20
Palestra/Paine l
10h20 às 10h40
Intervalo/Café
10h40 às 12h00
Grupos de Trabalho
12h00 às 13h00
Intervalo/Almoço
13h00 às 15h00
Grupos de Trabalho/E le iç ão de novos conselhe iros
15h00 às 15h15
Intervalo/Café
15h15 às 17h00
Apreciação e Votaç ão das Propostas pela Plenária
Fina l
17h00 às 17h30
Relatório Final, ence rramento

DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 34º A I Conferênc ia M unic ipal de E sporte e Lazer c orrerá por conta do
Governo M unic ipal, com recursos da Secre taria Municipa l de Esporte e Lazer.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35º Serã o fornec idos certificados aos participantes da Conferência.

Art. 36º A Comissão Organizadora da I Conferência Municipa l de Esporte e
Laze r tem total a utonomia para a resolução de questões omissas ou não
esplanada s no presente re gula mento.

São José dos Pinha is, 13 de março de 2014.

