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

Às 17 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de reuniões
do  11º  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 agosto do corrente
ano. O coordenador adjunto João Francisco abriu a reunião falando da alternância de
horários para oportunizar a participação de todos. O coordenador Dr. Pedro de Mello
parabenizou  a  Empresa  Gaia  que  em  parceria  com  a  Selam  organizou  a  corrida
Gazeta, falou sobre as Olimpíadas Especiais cuja abertura  foi realizada no Centro de
Reabilitação Piracicaba para facilitar o deslocamento das crianças que participaram, e o
conselheiro Clevis falou sobre a Abertura e como estava sendo o andamento deste
evento. O coordenador adjunto João Francisco falou sobre o desfile de 7 de setembro e
a já  tradicional  participação da Selam por meio  de seus  programas e  projetos.  A
conselheira Mônica falou sobre a 8ª Olimpíada da 3ª Idade, tendo a participação neste
ano  de  28  grupos.  O  conselheiro  Alan  sugeriu  a  possibilidade  de  se  fazer  uma
articulação  junto  a  todas  as  modalidades/técnicos  para  a  realização  de  uma
capacitação aos professores da rede municipal para contribuir com o conteúdo das
aulas de educação física escolar e também com a formação esportiva dos alunos da
rede em todas as modalidades . O coordenador adjunto João Francisco falou sobre o
aniversário do Quim do Quimbol neste mês de agosto e as apresentações realizadas
em São Paulo. E o Dr Pedro convidou a todos os conselheiros para participarem da
homenagem que será realizada no dia 13 de setembro no Teatro do Engenho Central,
aos  atletas  que  participaram  dos  Jogos  Regionais  de  Lins  e  conquistaram  o
Heptacampeonato regional , e a importância dessa conquista histórica e inédita . O
conselheiro Fred Mitooka falou sobre a conquista dos jogos o que é um reflexo do
apoio  ao esporte  na cidade pela atual  administração .  O coordenado adjunto João
Francisco falou sobre a homenagem aos profissionais  de Educação Física que será
realizada na Câmara  de Vereadores no  dia  14 de  setembro  às  19h30,  e  também
convidou a todos para a inauguração do novo Ginásio do Vila Sônia, que terá o nome
de Roberto Filleti (ex-conselheiro já falecido), no dia 25 de agosto ás 11h, e também a
inauguração do Ginásio Multidisciplinar para Lutas e Artes Marciais “Walter Ferreira da
Silva” – Vereador Pira, no Jaraguá em data ser definida, e destacou que a equipe de
futebol  feminino  de  Piracicaba  se  classificou  e  está  na  semi  final  do  Campeonato
Paulista. Após passou para aprovação os documentos da entidade Grêmio Desportivo
CECAP que foram votados positivamente. O conselheiro Fred Mitooka informou sobre
seu afastamento até o mês de dezembro, e será feito contato com Maurício Rizzo da
Acesep para substituição. A entidade Grêmio Desportivo CECAP está pendente com
duas assinaturas nos documentos e foram aprovados para depois regularização destas
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assinaturas. O conselheiro Fábio informou sobre a Campeonato Brasileiro de Tênis de
Mesa que será realizado no Clube de Campo de 30 de outubro á 04 de novembro

O coordenador adjunto João Francisco encerrou a reunião passando a palavra ao
coordenador Dr Pedro Mello 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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