ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO 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 fevereiro do corrente ano. O coordenador adjunto João Francisco abriu
a reunião explicando haver muitas renovações por ser início de ano, e que a
ata anterior foi passada por email aos conselheiros e não houve modificações a
serem feitas. A conselheira Adriana perguntou sobre a documentação
necessária para uma entidade ou associação receber o registro no conselho e
também como o Clube de Campo está inserido neste contexto o coordenador
adjunto João Francisco explicou. Foi passado a lista de comissões internas e
explicou como é o funcionamento destas comissões: Comissão de Justiça:
Fausto Rocha, Flavio Stevan, Clevis, João Francisco, Edilson e Rosangela.
Comissão de Finanças e orçamentos; Marcelo Filik, Pedro Mello, Fabio Paes,
Fred, Pedro Cruze Joelma. Comissões de Políticas Públicas e projetos: Sergio
Camarda, Rubens Braga, Chorilli, Monica, Debora, Masson, Bernadet, Adriana,
Orlando, Ana Silva, Pedro Kawai, suplentes: Alan, Lucilene, Ariane e Karina.
Comissões internas de Atividades Motoras: Monica, Marcelo, João Francisco,
Pedro Kawai, Rosangela, Clevis, suplente; Ariane. Comissão interna de Lazer:
Debora, Bernadet, Fabio Paes, Orlando, Abilio e Edilson, Suplente: Karina.
Comissão interna de Esportes: Sergio Camarda, Rubens Braga, Chorilli, Fausto,
Pedro Mello, Flavio, Fred, Bernadet, Adriana, Joelma, Predo Cruz e Masson,
suplentes; Alan e Lucilene. Foram lidos estes nomes para aprovação e futura
nomeação. O coordenador João Francisco explicou que o registro de renovação
tem de passar pelo Conselho. O conselheiro Chorilli propôs avisar as entidades
com um mês de antecedência o prazo final para renovação, e Johnny falou que
todas foram avisadas. Foi votado negativamente o pedido realizado pela
jornalista Tereza Blasco que solicitava uma relação dos contatos das entidades,
e foram treze votas contra 3. Os votos contrários a solicitação foram
fundamentados no fato de que as informações das entidades são de cunho
privado, e não poderíamos disponibilizar estas informações fora do contexto do
Conselam sem a expressa anuência das mesmas. Será informado a solicitante
que a mesma poderá deixar seus contatos que passaremos aos conselheiros e
as entidades, e também que a mesma poderá vir a uma reunião do Conselam
para expor seu trabalho. O conselheiro Chorilli informou sobre a abertura dos
Jogos Estudantis na sexta, dia 02, ás 19h, no Ginásio Municipal. O coord.
Adjunto João Francisco avisou sobre a abertura dos Jogos Comunitários no dia
10 de março, sábado, ás 15h, no Ginásio Municipal. O conselheiro Chorilli
propôs que o Alexandre da SELAM enviasse para os conselheiros o calendário
de eventos do mês seguinte. Adriana perguntou sobre uma questão do
balancete de uma entidade que Joelma respondeu a questão. As entidades a
serem votadas para renovação são: Internacional Futebol Clube, Ass.

Piracicaba de Taekwondo, Ass. Desportiva Cultural Abzalão, Ass. dos Amigos e
Paradesportistas de Piracicaba, Ass. Desportiva Fran TT, APIV – Ass.
Piracicabana de Voleibol, Clube de Campo de Piracicaba, Ass. Atlética Fortaleza
Parque Orlanda, Liga Piracicabana de Futebol de Salão, ASCAPI – Ass.
Canoagem de Piracicaba, e para registro o Gremio Recreativo do Parque
Piracicaba. A aprovação da Ass. dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba e
da Ass. Cultural Abzalão são provisórias porque precisam apresentar o
balancete de 2011 que está sendo finalizado , e será entregue na semana
seguinte. Todos votaram positivamente para todas as entidades. A conselheira
Adriana informou sobre os programa Esporte Piracicaba, que fala sobre uma
modalidade esportiva a cada programa, toda quinta às 18h45 no canal 5, e
também parabenizou a equipe da SELAM que estava trabalhando no Carnaval
deste ano na avenida, e ela questionou a saída do Prof. Mario Leme da
modalidade atletismo, que foi respondido pelo coord. adjunto João Francisco
dizendo que este assunto diz respeito a Secretaria de Esportes, mas ele levaria
o assunto até o secretário.
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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