
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 28 DE
MARÇO DE 2012.

CONSELAM

 Às  16  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 março do corrente ano. O
coordenador  adjunto  João  Francisco  abriu  a  reunião  dizendo que vamos  continuar
fazendo o rodízio dos horários na reunião para dar chance de participação a todos
conselheiros, e justificou a ausência dos conselheiros: Pedro Cruz, Fabiano do Sesc,
Fabio Paes e Abílio Bortoletto e depois falou que o livro de presença das reuniões está
atualizado e através  de é possível  contar  toda a história do Conselho,  e  pediu  ao
conselheiro  Sergio  Camarda  falar  sobre  a  Academia  de  Gestão  Pública,  que  está
pedindo registro no Conselho nesta reunião. Dr. Pedro de Mello elogiou a iniciativa e
falou da necessidade de evolução nos treinamentos esportivos, elogiando o Projeto da
Academia de Gestão Pública,  salientou a  importância  de socialização do uso deste
laboratório, e continuou falando sobre a participação dele na reunião sobre as cidades
sedes das Olimpíadas 2016, em Vitória (ES) neste fim de semana, comentou também
sobre  os  artigos  que  foram  colocados  no  Jornal  de  Piracicaba  fazendo  críticas  ao
esporte na cidade, e deu explicações a todos sobre o fato, e convidou a todos para a
inauguração do campo de areia no bairro Nova Iguaçú, e também para a abertura das
Olimpíadas do Senai, e para o evento em comemoração de 10 anos da Associação
Abzalão, que será realizada a Copa Interior de vôlei de areia, no Ginásio do Prezotto,
disse que este Ginásio está pré selecionado para a Olimpíada de 2016, falou sobre o
jogo de futebol que o XV de Novembro terá hoje a noite. O conselheiro Chorilli avisou
sobre o jogo de basquete masculino na sexta dia 30 à noite. O coordenador adjunto
João Francisco passou os informes: Jogos Universitários dia 21 e 22 de abril, Abertura
Olimpíada Escolar do Estado de SP dia 16 de abril às 14h, e falou que vai passar por
email o calendário de eventos da SELAM, comentou sobre o sucesso do Festival Interno
de Natação que aconteceu na Piscina Municipal, e o sucesso do desenvolvimento dos
projetos sociais na área esportiva através do Fumdeca, patrocinados pela Caterpillar. O
conselheiro Marcelo Filik falou que a Academia Edinho Company está responsável neste
ano pela seleção piracicabana de Judô, e também contou da participação positiva da
Academia em competição na cidade de Hortolândia, e falou que o projeto social no
Bosques do Lenheiro continua com sucesso.  O coordenador adjunto João Francisco
comentou sobre o atendimento que a SELAM faz nos Centros Sociais com atividades
variadas para todas as idades, e em seguida passou para votação a documentação das
entidades para  registro no Conselho:  Academia de Gestão Pública  e Esporte Clube
Novo Horizonte, e para renovação do registro: Instituto Educacional Piracicabano da
Igreja Metodista e Bela Vista Nauti Clube, e todos foram votados positivamente por
unanimidade.  A  conselheira  Nilze  falou  sobre  a  homenagem  para  a  ex-atleta  do
atletismo  de  Piracicaba,  Fátima  Adão  na  Câmara,  dia  29,  às  20h.  O  coordenador
adjunto  João  Francisco  falou  da  votação  na  Câmara  para  adequação do  nome do
Estádio Municipal, que passará para Estádio Barão DA Serra Negra, e também será
votado amanha na Câmara a moção de aplauso à atleta Mariana no Handebol, que fez
história  no  PDB  –  Projeto  Desporto  de  Base  da  SELAM,  e  hoje  está  na  seleção
brasileira. O conselheiro S. Rubens Braga comentou que na inauguração no Teatro do
Engenho  teve  a  participação  do  dançarino  Hélio  Bejani,  que  é  piracicabano.  O
conselheiro Edilson perguntou sobre o procedimento de pedir que a Casa do Artesão na
Rua do Porto se transforme em sede da Associação AMOPORTO, e o Dr. Pedro de Mello



informou sobre os procedimentos a seguir.

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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