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

REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO 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 outubro do corrente ano. O coordenador adjunto João 

Francisco abriu a reunião falando do portal dos conselhos e que lá está todas as 
atas, pautas, fotos e informações do Conselam, e disse que encaminhou por 

email a relação de eventos da SELAM neste mês a todos conselheiros , e 
também explicou sobre o processo de revisão , denominado de  “Recalibragem” 

, da Agenda 21 no tema esporte e lazer , que seria feito na reunião de hoje por 
meio de uma parceria estabelecida entre a Selam , por meio do Dr Pedro Mello 

– Secretário da pasta,  do Conselam onde o mesmo também exerce a função 

de Coordenador , e da Oscip Pira 21 , representada na ocasião pelo integrante 
da Secretaria Extraordinária e Gerente Temático de Esportes e Lazer da Oscip, 

o também conselheiro João Francisco (Johnny) . O conselheiro afirmou que 
inclusive  foi feito convite as entidades/modalidades esportivas por meio de 

seus técnicos/dirigentes , e também as instituições parceiras da Selam e do 
Conselam , portanto  a reunião seria aberta também  a participação de outras 

pessoas e não restrita aos integrantes do Conselam, o que poderia ser 
confirmado pela presença de várias pessoas não integrantes do Conselam . 

Informou ainda sobre mais um convênio com a Unimep, na área de nutrição.  
Convidou a todos ainda para a reunião de assinatura deste convênio dia 07 de 

novembro às 15h, no Gabinete do Sr Prefeito. O coordenador Dr. Pedro Mello 
falou sobre o 43º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que aconteceu no 

Clube de Campo esta semana, e fez um relato histórico sobre o crescimento da 
modalidade tênis de mesa e a grandiosidade em números deste evento que foi 

o maior da história da CBTm, e falou também sobre os Jogos Abertos de Bauru, 

e disse que Piracicaba é a única cidade que está participando com todas as 
modalidades e convidou a todos para assistir e prestigiarem os jogos. Ainda 

reafirmou sobre a importância da parceria com o Curso de Nutrição da Unimep 
para o contexto das modalidades que participam dos Jogos e também para as 

atividades e alunos do PAM – Programa de Atividades Motoras .  O coordenador 
adjunto João Francisco justificou a ausência dos conselheiros : Fabio Paes e  

Rosângela da Saúde, e também da justificativa de ausência do Sr Marcelo 
Mazzei - Diretor do Sesi , que estaria participando da revisão da agenda 21 . E 

em seguida tivemos a votação definitiva da logomarca do Conselam, e foram 
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13 votos a 02 para a logomarca “faixas horizontais crescentes e decrescentes” , 
sendo que a conselheira Adriana sugeriu estreitar as faixas centrais que 

aparecem vazadas para aparecerem melhor as letras do nome Conselam o  que 
todos aceitaram. Em seguida foi realizado o processo de Recalibragem da 

Agenda 21 na área do Esporte Lazer até o final da reunião. O Prof Johnny, 

juntamente com o Secretário de Esportes dr Pedro coordenaram o processo 
que foi realizado plenamente com e com a efetiva participação de todos 

presentes . O resultado final dessa etapa que foi aberta e teve a participação 
do segmento especifico do tema esporte e lazer , será encaminhado a Oscip 

Pira 21, e posteriormente para a Unimep , que por meio de uma parceria com a 
Oscip Pira 21 , fará o processo de sistematização de todos os temas da agenda 

21 .   
 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  
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