
ATA DE REUNÁO GOMISSÃO DE ESPORTE LAZER E TURISMO DA CÂUNNA OE
VEREADORES DE CANOAS/RS

AS 17:00HS ( dezessete horas), do dia 30 (trinta) de agosto de2022(dois mil e vinte
dois), na sede da Câmara Municipal de Canoas/RS, sito à rua lpiran ga 123, realizou-se
A TEUN|ãO da COMISSÃO OT ESPORTE E LAZER DA CÂMARA DE VEREADoRES DE
CANOAS/RS. Presentes os membros: VEREADOR PATRíCtO (presidente);
VEREADOR ABMAEL; VEREADOR LEANDRINHO; VEREADOR ERIC DOUGLAS,
VEREADOR GILSON. O presidente da comissáo, vereador Patrício, abriu os trabalhos
e agradeceu à presença de todos. Agradeceu à presença do secretário de esportes e
lazer do município, Sr. Carlos Lannes, do secretário adjunto de esportes, Sr, Jerson Luiz
Lima Cunha, do secretário adjunto de lazer, Sr. Renan Baun. Passada a palavra ao
secretário, Sr. Carlos Lannes, agradeceu o convite da comissão, e informou à comissão
as ações de governo no âmbito do esporte e lazer. Questionado sobre as condições da
tela de cercamento do clube Ponte Preta, informou que a licitação para a compra de
material restou deserta. Esclareceu o secretário que os clubes de futebol do município
são os responsáveis pelas suas instalaçôes, tendo em vista a condição de
permissionários. lnformou à comissão que a secretaria de relaçôes institucionais é a
secretaria responsável pela interlocução entre o município e os permissionários de
áreas públicas. Passada a palavra ao secretário adjunto de esportes, Sr. Jerson, esse
explanou sobre o projeto de Lei n' 25 (Bolsa Atleta) - projeto de fomento ao esporte no
município de Canoas, auxiliando com recurso atletas de alto rendimento em
competiçôes esportivas. O secretário adjunto de lazer, Sr. Renan, explanou sobre os
Jogos Abertos de Canoas ( JAC). Diante das informaçôes trazidas peio secretário, Sr.
Carlos Lannes, a comissão deliberou que será convidado o secretário de relações
institucionais do município, Sr. Emilio Neto, para participar da reunião da comissão, em
data a ser agendada. A comissão deliberou sobre a visita a Colégio Estadual Tereza
Francescuttl, pois, segundo informações, o muro da escola - que faz divisa com o campo
de futebol do clube Ponte Preta - estaria com problemas estruturais. A comissão
deliberou sobre a criação de um grupo de apoio, através do aplicativo de Whatsapp,
com integrantes do executivo e legislativo, visando à integração entre os poderes com
a troca de informações. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da comissão
declarou encerrado os trabalhos, às 18:30 min (dezoito horas e trinta minutos) da
presente data. A ata Íoi lavrada por mim, Márcio Cardoso da Silva, assessor legislativo,
e depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos que se tizeram
presentes.
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Canoas, 30 de agosto de2022.
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