
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 22 DE
MAIO DE 2012.

CONSELAM

 Às  17  horas,  reuniu-se  no  Prédio  da  Prefeitura  de  Piracicaba,  na  sala  de
reuniões da Chefia de Gabinete no décimo primeiro andar, o Conselho Municipal de
Esporte, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba – CONSELAM, para realização
de mais uma reunião ordinária, esta referente ao mês de maio do corrente ano. O
coordenador adjunto João Francisco abriu a reunião lendo as justificativas de ausências
dos conselheiros: Orlando (SEDEMA), Bernadet, Rosângela (SAÙDE) e Alan Schimidt e
continuou passando os informes: Corrida de Rua Porto Piracicaba dia 27 de maio, 3ª
Corrida e Caminhada Turística de Piracicaba no dia 24 de junho; e comentou que essa
gestão do Conselho completou um ano de trabalhos, em seguida passou a palavra para
o  Sr.  Washington  da  Secretaria  de  Governo  que  está  organizando  o  I  Encontro
Municipal de Conselheiros de Piracicaba no dia 02 de junho no Anfiteatro do Centro
Cívico e depois a convidada Adriana falou sobre o Curso de Formação Continuada para
Conselheiros Municipais de Piracicaba de 16 de junho a 28 de julho, e depois passou os
documentos  do  Luzitano  Futebol  Clube para  todos  conselheiros.  O  coordenador  do
Conselho Dr. Pedro de Mello falou sobre o time de basquete masculino adulto e fez
vários elogios ao time e comentou sobre os jogos e as chaves que eles fizeram parte ,
falou sobre a matéria que saiu no Jornal de Piracicaba questionando sobre construção
de novo Ginásio e disse que já fez uma resposta ao artigo e passou para todos e
Johnny leu essa resposta. O Dr. Pedro falou sobre o Projeto da SELAM em parceria com
a Hyunday, e a Secretaria de Educação que teve início no dia 07 de maio, com o Prof
Vadinho no Estádio Barão, e convidou a todos para o Lazer no Parque que acontecerá
no Bairro Eldorado/Cecap e terá a denominação Parque de Esportes e Lazer Delphim
Ferreira da Rocha Netto que foi transferido pra o dia 24 de junho às 10 horas por causa
da  chuva  forte,  e  fez  vários  elogios  ao  time  de  futebol  feminino  que  está  no
Campeonato Paulista e convidou a todos para o jogo de domingo dia 27 de maio às 10
horas no Estádio Barão “DA” Serra Negra contra o time do Guarani, depois falou sobre
a construção do Centro de Treinamento de Taekwondo que está quase pronto, e fez
vários elogios ao técnico Fred Mitooka e tem certeza que ele fará bom uso do espaço.
O conselheiro Clevis falou sobre o Dia do Desafio que será dia 30 de maio, e convidou
a todos para ajudar a vencer a cidade de Petrolina (PE). O coordenador adjunto João
Francisco  explicou  que a  SELAM está  fazendo um levantamento  da  quantidade de
usuários nos equipamentos esportivos e de lazer que temos na cidade, através dos
líderes  comunitários,  agentes  de  saúde  e  moradores  das  proximidades  destes
equipamentos  para  identificar  quem  são  e  a  quantidade  de  usuários  num  dia  de
semana comum. O conselheiro Fabiano do SESC falou das atividades do Dia do Desafio
dentro  do  SESC.  O  coordenador  adjunto  João  Francisco  leu  os  nomes  dos  novos
conselheiros que assumiram por conta da saída de conselheiros que vão disputar as
eleições neste ano: Maria do Carmo Stip da SEMDES e Jose A. Godoy da SEMDEC. O
conselheiro Masson disse que faz parte de 5 conselhos de terá de sair de todos eles
pois ele também é candidato. O coordenador adjunto leu a ata de fevereiro que sofreu
alteração e todos concordaram com as alterações, e depois foi colocado em votação a
renovação do registro do Luzitano Futebol Clube que foi aprovado por unanimidade.

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.
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