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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E 
ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. 

 

 Às 18 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de reuniões do CQP 

– Centro de Qualificação Permanente, no 3º andar da Prefeitura Municipal de Piracicaba, o 

Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba – 

CONSELAM, para realização de mais uma reunião ordinária, esta referente ao mês de julho do 

corrente ano. O coordenador adjunto João Francisco abriu a reunião pedindo um esforço dos 

conselheiros em participar das reuniões para sempre termos número mínimo de conselheiros 

para as deliberações necessárias, falou sobre o Fórum dos Conselhos da Cidade, explicou sobre 

as reuniões para a criação do mesmo , e que geraram uma minuta do decreto de criação do 

mesmo, a qual será enviada para os conselheiros por e-mail. Também falou sobre o Portal dos 

Conselhos, e sobre a importância do mesmo para a articulação e comunicação dos conselhos, e 

pediu  a todos para acessarem experimentalmente o mesmo, sendo que este portal deverá ser 

lançado oficialmente em agosto . Depois passou a relação de eventos da Secretaria do mês de 

agosto, e também a documentação das entidades para análise dos conselheiros, referente a  

seus pedidos de registro e renovação de registro. São elas : Esporte Clube Rezende , Centro 

Rural de Tanquinho e Clube Piracicabano de Handebol e pedido de registro da Academia de 

Gestão Pública.  Sendo que após análise dos conselheiros, todos pedidos foram votados 

positivamente.  Logo após o Coordenador do Conselam Dr Pedro Mello fez uso da palavra 

tecendo palavras de elogios e reconhecimento a delegação da 3ª idade de Piracicaba que 

conquistou o tetracampeonato dos Jogos Estaduais do Idoso – JEI em Osvaldo Cruz , título 

inédito e que marca a história de nossos atletas da 3ª idade em Piracicaba ; na sequencia  

abordou sobre os Jogos Regionais deste ano realizados na cidade de Lins onde nossa cidade 

sagrou-se heptacampeã regional, outro título inédito e histórico para nossa cidade , e a seguir  

comentou sobre as possibilidades de nossas modalidades as quais estarão participando dos 

Jogos Abertos em novembro na cidade de Bauru , abordando também sobre as cidades que já 

estão classificadas para o evento; comentou na sequencia sobre o Dia Nacional do Panathleta e 

as homenagens realizadas neste evento em 19 categorias diferentes . Depois comentou sobre 

as homenagens realizadas na noite anterior referentes ao Prêmio Rocha Neto de Esporte, no 

qual foram homenageados D. Ilda Borges Gonçalves (categoria esporte coletivo - basquetebol) 

e João José Antonelli (categoria esporte individual - judô) . O conselheiro Orlando comentou 

sobre o estado de saúde da atleta da 3ª idade Iolanda Adâmoli, e Dr. Pedro pediu para ver a 

possibilidade de realizarmos uma homenagem a mesma pelos anos dedicados à equipe da 3ª 

idade de Piracicaba. O coordenador adjunto João Francisco comentou sobre a parceria 

estabelecida com o CREF que trouxe a unidade móvel para Piracicaba, em frente ao Ginásio 

Municipal, facilitando a vida dos profissionais de educação física de Piracicaba e toda  região, e 

comentou sobre o Inter-CRAS que tem início dia 26 e estarão sendo realizados numa parceria 

entre a Semdes e a Selam , utilizando-se para isso dos ginásios municipais. Dr. Pedro convidou 

a todos para a inauguração do Ginásio da Vila Sônia “Roberto Filetti”, dia 25 de agosto às 11 

horas. A conselheira Débora comentou sobre o JOCA – os Jogos Olímpicos do CASE e reforçou a 

realização e convite  sobre o evento Inter-CRAS. O coordenador adjunto João Francisco falou 

sobre a necessidade de substituição de conselheiros representantes da sociedade civil, sendo 

que alguns serão de forma temporária por estarem substituindo conselheiros que se afastaram 

por necessidades da legislação eleitoral , e outros serão definitivos por estarem substituindo 
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conselheiros que ultrapassaram o limite de faltas regimentais.  Foi feita a leitura do artigo 34 

do Regimento Interno que fala sobre assunto, e tomou-se a decisão pela exclusão do  

conselheiro Abílio por não poder participar das reuniões por motivos de trabalho , e em seu 

lugar assume a conselheira Elisa. Com relação aos conselheiros Edilson e Fábio Paes ficou 

estabelecido que o Conselho entrará em contato para averiguar a situação dos mesmos com 

relação a possibilidade de continuarem ou não comparecendo as reuniões, se os mesmos não 

puderem comparecer nas próximas reuniões subsequentes serão excluídos e assumem 

definitivamente nas suas vagas os conselheiros Alan e Fabiano. Enquanto se define esse 

processo os conselheiros Alan e Fabiano assumirão a titularidade, temporariamente, nas vagas 

dos conselheiros licenciados Chorilli e Masson.  Por sua vez a conselheira Bernadet que também 

apresentava problemas de faltas compareceu a reunião justificando-se tendo suas justificativas 

aceitas e a mesma dará sequencia a sua participação no Conselam. Ao final da reunião Dr. 

Pedro entregou o certificado de registro da Academia de Gestão Pública ao conselheiro Sergio 

Camarda que representou a entidade na reunião. 

 O coordenador adjunto João Francisco encerrou a reunião e eu, Clevis Lorenzi Spada, 1° 

Secretário do Conselam redigi, corrigi, e juntamente com a 2ª Secretária Mônica, o 

Coordenador Adjunto João Francisco e o Coordenador do Conselam, Pedro Mello assinamos a 

presente ata. 

Prof. Clevis Lorenzi Spada 

Primeiro Secretário do CONSELAM 

Mônica Graner 

Segunda Secretária do CONSELAM 

Dr Pedro Antonio de Mello 

Coordenador do CONSELAM 

 João Francisco Rodrigues de Godoy 

 Coordenador Adjunto do CONSELAM  
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