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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E 

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 
2012. 

 Às 18 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no Centro de Qualificação 

Profissional no 3º 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 setembro do corrente ano. O 

coordenador adjunto João Francisco abriu a reunião passando aos conselheiros a relação de 

eventos do mês de outubro da SELAM que já foi enviada por email a todos. O coordenador Dr. 

Pedro Mello falou do sucesso da I Corrida Trifatto Shopping, salientou o percurso que foi inédito 

e tiveram mais de 800 participações que foi muito significativo por ser a primeira, disse que 

vamos fechar este ano com 25 corridas realizadas na cidade, depois elogiou a organização da 

VIII Olimpíada da 3ª Idade, que teve um aumento do número de participantes e de entidades. 

O conselheiro Clevis disse que houve uma reunião no SESC com os professores de educação 

física responsáveis por entidades que participaram da Olimpíada, para estudar o que pode ser 

melhorado para o próximo ano. O conselheiro Fabiano elogiou a organização, a seriedade e 

disse que foi muito tranquilo o convívio entre as entidades no transcorrer dos jogos. O 

coordenador adjunto João Francisco leu email que foi enviado pelo Clube de Campo de 

Piracicaba, justificando a ausência da conselheira Elisa nas reuniões que se realizarem no 

horário das 18 horas e também parabenizando pela organização das Olimpíadas da 3ª Idade. O 

coordenador Dr. Pedro de Mello falou da inauguração do Ginásio Multidisciplinar de Lutas e 

Artes Marciais “Walter Ferreira da Silva – Vereador Pira”, ele fez um relato histórico sobre o 

campo do Jaraguá e o antigo Ginásio do Jaraguá e toda aquela área, e falou das modalidades 

que estarão sendo beneficiadas com o novo Ginásio. O coordenador adjunto João Francisco leu 

email do Sr. Jairo Figueiredo, Presidente da Federação Paulista de Kung Fu, que esteve 

presente na inauguração e fez vários elogios à iniciativa. O conselheiro Fabiano disse que a 

cidade de Piracicaba está muito a frente de outras que tem até um porte maior e não possuem 

a estrutura daqui. O coordenador adjunto João Francisco ressaltou que Piracicaba é uma das 70 

cidades do país com instalações credenciados (170 em todo país)  para os treinamentos das 

delegações que virão para as  Olimpíadas de 2016, e juntamente  com cidades como São 

Bernardo do Campo e  Florianópolis, é uma das que mais teve instalações credenciadas , num 

total de 6 instalações , ficando apenas atras de São Paulo e do Rio de Janeiro que será a sede 

dos jogos ;  posteriormente  leu email do representante da Secretaria de Educação, Paulo 

Fortunato, justificando sua ausência e parabenizando pelo Ginásio de Lutas. A conselheira 

Bernadet colocou em discussão a questão do sucesso dos eventos de MMA, enfatizando que 

não entende como atletas sobem numa arena, cientes da possibilidade de um ou outro, ou os 

dois, sair(em) sangrando por conta da violência e pediu se alguém poderia esclarecer sobre 

esse comportamento, e o coordenador Dr. Pedro de Mello disse que  o MMA hoje é mais que 

uma modalidade esportiva , é um evento , um espetáculo , e tem um teor de agressividade um 

pouco diferenciada  das outras lutas e artes marciais , inclusive esta modalidade foi abarcando 

as técnicas  das outras artes marciais que tem filosofias e regras diferentes , e acabou 

tornando-se um negócio , um espetáculo com finalidades econômicas. O conselheiro Fabiano 

falou do começo do Vale Tudo , UFC, e hoje MMA citando Helio Gracie, ele acha que devemos 

valorizar as lutar inseridas na modalidade que possuem suas regras e filosofias próprias. O 

coordenador adjunto João Francisco destacou a figura de Helio Gracie para o jiu-jitsu e as artes 

marciais no Brasil , o qual estaria fazendo 90 anos esta semana , leu ainda email do Prof  

Ricardo, técnico do karate, e do Prof. Fabio Gentil, da CLIF Fisioterapia parabenizando pelo 

Ginásio de Lutas, e elogiou a conselheira Lucilene que está sempre presente nos eventos do 
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esporte na cidade. O coordenador Dr. Pedro de Mello informou sobre a cerimônia de entrega da 

Moção de Aplauso para os integrantes da Seleção Piracicabana da 3ª Idade, Heptacampeã 

Regional do JORI e Tetracampeã Estadual do JEI , na Câmara de Vereadores no dia 04 de 

outubro às 19h30. O coordenador adjunto João Francisco convidou a todos para a Inauguração 

da Academia Adaptada no Parque da Rua do Porto, dia 20 de outubro ás 10h, e passou os 

folhetos informativos dos eventos e inaugurações na cidade. Em seguida fez a apresentação da 

logomarca do Conselho, explicando a importância do Conselho ter sua logomarca, e também 

falou sobre o site Portal dos Conselhos que já está no ar para todos acessarem. A conselheira 

Bernadet deu várias opiniões sobre a logomarca e sugestões de alterações . E votaram na 

logomarca chamada de “contínuo” : Sérgio, Fabiano, Edilson, Débora, Rubens e Johnny, e 

votaram na logomarca chamada de “quatro letras”: Lucilene, Rosangela, Bernadet, Nilze, Clevis 

e Pedro. E ficou acertado que seriam feitas algumas alterações na posição das cores da 

logomarca, e teríamos outra votação na próxima reunião. Em seguida o coordenador adjunto 

João Francisco informou sobre um novo esporte que está sendo praticado na cidade, o Roler 

Derby, na quadra do Clube Luzitano e passou xerox com informações desse novo esporte. O 

coordenador Dr. Pedro de Mello falou do sucesso do evento Down Hill que houve em Piracicaba. 

O coordenador adjunto João Francisco informou sobre a modalidade de Tênis de Campo que 

está sendo implantada na Área de Lazer do Trabalhador onde adaptaram uma das quadras para 

as aulas com crianças toda quarta feira. O conselheiro Fabiano agradeceu a presença da SELAM 

no Festival de Ginástica que houve no SESC, com a participação dos grupos de alunos da Profa. 

Maria e da Profa. Rosana, e disse que o evento foi muito bom, com mais de 2.500 crianças 

participando, e teve a presença dos ginastas da seleção brasileira. A conselheira Bernadet 

apresentou a camisa oficial feminina do XV de Novembro, e também as camisetas dos eventos 

Outubro Rosa e Novembro Azul da Associação Ilumina e sorteou duas camisetas entre os 

conselheiros. 

 

 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. 

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  

 


