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

CONSELAM

 Às  18  horas,  reuniu-se  no  Prédio  da  Prefeitura  de  Piracicaba,  na  sala  de
reuniões  do  CQP no  terceiro  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  abril  do  corrente  ano. O  coordenador
adjunto João Francisco abriu a reunião passando os informes: Corrida de Rua Porto
Piracicaba dia 27 de maio, Corrida de Rua da CPFL dia 05 de maio, Lançamento Dia do
Desafio no SESC dia 03 de maio com a presença do Amaury Ribeiro, técnico de voleibol
adaptado, sorteio das cidades do Dia do Desafio no SESC Pinheiros dia 07 de maio,
Lazer no Parque no Eldorado/Cecap dia 29 de abril  e durante este evento teremos
homenagem com a denominação à este Parque o nome Delphim Ferreira da Rocha
Neto, e dia 1º de maio no Bairro 1º de maio, e o Campeonato Pta. Jr. E Sênior de
natação no Clube de Campo de 11 a 13 de maio. Em seguida passou a documentação
das entidades pedindo renovação do registro: Esporte Clube 7 de Setembro, AGOP –
Ass. De Ginástica Olímpica Piracicabana e Ass. Amigos do XV de Novembro, e disse
que  foi  entregue  o  balancete  da  Academia  de  Gestão  Pública  e  passou  aos
conselheiros.  O  coordenador  do  conselho  Dr.  Pedro  de  Mello  comentou  sobre  a
conquista  do  heptacampeonato  do  JORI  em  Itatiba  e  disse  que  haverá  uma
homenagem aos atletas da 3ª idade no gabinete do Prefeito dia 25 de abril às 15h,
avisou do jogo de basquete do XV masculino à noite que decide hoje o título da Copa
Brasil Sudeste contra o Palmeiras, fez comentários e explicou o que ocorreu com o
Futebol Feminino, falou da apresentação do supervisou técnico do atletismo Prof. Nélio
Moura  e  explicou  todos  os  fatos  que  ocorreram  nessa  modalidade  nestes  dias,  e
informou  sobre  um  Projeto  novo  em  parceria  com  a  Hyundai  e  a  Secretaria  de
Educação onde os alunos das  escolas municipais poderão fazer visitadas agendadas ao
Estádio  Municipal  Barão  da  Serra  Negra  e  saber  mais  sobre  a  história  do  XV,  o
coordenador adjunto João Francisco informou sobre o troféu “Flair Play” para o XV
como equipe mais disciplinada do Campeonato Paulista no dia 10 de maio no Clube
Esperia  em  São  Paulo.  O  conselheiro  Fabiano  do  SESC  confirmou  o  evento  do
lançamento do Dia do Desafio no SESC com a presença do ex-jogador de voleibol
Amaury Ribeiro e o sorteio das cidades em SP no dia 07 de maio. A conselheira Nilze
Meire informou que um piracicabano pegou 4º lugar no Campeonato em Osasco onde
estavam presentes  grandes  mestres  da modalidade de  damas.  O conselheiro  Fred
Mitooka informou da participação da equipe  de  taekwondo em SP no Campeonato
Brasileiro Universitário e trouxeram 5 ouros e 1 bronze e que haverá neste fim de
semana o Festival Nippon na Academia. O conselheiro Fabio informou sobre a Copa
Brasil de Tênis de Mesa em Concórdia/SC, dia 05 de maio. Em seguida foi realizada a
votação dos registros, que foram aprovados 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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