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

REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 Às 16 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 dezembro do corrente ano. O coordenador adjunto João 

Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de 
todos e comunicando a ausência de alguns conselheiros por motivos de férias e 

outros compromissos (Bernadet, Edilson, Elisa, Débora, Dermival, Rosangela, 
Paulo, Clévis e Monica) e lembrando pra que todos assinem o livro de 

presença; em seguida passou a palavra ao coordenador Pedro Mello que abriu 
oficialmente a reunião agradecendo a todos pela participação no ano de 2012 

em nossas reuniões e deu inicio a pauta da reunião ordinária do dia.  Falou aos 

presentes sobre as informações extraoficiais da possibilidade de troca do 
Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo , e as possíveis alterações 

nos regulamentos dos Jogos Regionais e Abertos do Interior de nosso estado: 
os atletas não precisaram mais comprovar  vínculo com entidades sediadas no 

município pelo qual vai competir, abrindo assim a possibilidade de 
“contratação” e “importação” de atletas e equipes inteiras para participar dos 

jogos; a categoria sub-21 deixaria de existir prejudicando assim as cidades que 
investem e fazem um bom trabalho de formação esportiva e revelação de 

atletas; entre outras como a possibilidade do descarte de 07 modalidades na 
classificação geral das cidades (a qual já foi implantada).  Isso tudo só 

desestimula os municípios a continuarem investindo no esporte. Abordou ainda 
a excelente classificação de Piracicaba nos Jogos Abertos de Bauru (competição 

que fica cada vez mais acirrada a cada ano) onde ficou mais uma vez em 3º 
lugar na classificação geral em pontos (em medalhas também ficou em 3º 

lugar), apenas atrás de potências como São Caetano e São Jose dos Campos, e 

deixando São Bernardo do Campo em 4º lugar no ultimo jogo da competição, 
na modalidade de basquetebol masculino, onde Piracicaba derrotou SB do 

Campo nos últimos segundo num jogo emocionante. Lembrou ainda da 
participação de Piracicaba no Panamericano de Kickboxing, onde juntamente 

com o Diretor da Selam Prof. Johnny, estiveram acompanhando o evento a 
convite da Confederação Brasileira de Kickboxing, e na qual nosso atletas 

conquistaram 04 medalhas de ouro e 01 de prata, e o técnico Wilson Teodoro 
de Piracicaba foi eleito o melhor “corner” (técnico) da competição. Pedro Mello 

e João Francisco abordaram a experiência negativa que tiveram no transporte 
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aéreo para essa competição reforçando assim as nossas preocupações sobre 
como não estamos preparados para as demandas que virão com a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas de 2014 e 2016 respectivamente, os conselheiros 
foram unanimes em citar casos semelhantes e reforçar esta preocupação.    

Durante o evento acima os conselheiros ainda foram conhecer a pista de 

canoagem da barragem e usina de Itaipu, pois temos projeto pra fazer algo 
semelhante em Piracicaba nas corredeiras na altura do Museu da Água. 

Voltando as falas sobre os regulamentos dos Jogos os conselheiros Rubens 
Braga e Chorilli, considerando a vasta experiência que possuem na área de 

atuação da SELJ, lembrando dos regulamentos anteriores dos Jogos Regionais 
e Abertos como a antiga exigência do tempo de estagio para os atletas pela 

cidade na qual iriam competir,  os vínculos de atletas, e abordaram ainda sobre 
as alterações que ocorreram no decorrer dos anos e como provavelmente vão 

ficar as competições com as atuais alterações. Chorilli ainda afirmou que essas 
mudanças vão beneficiar as grandes potências e cidades com mais recursos, 

pois terão melhores condições financeiras para se adaptar as alterações. As 
conselheiras Nilze e Silvia que participam há vários anos dos jogos também 

opinaram sobre as alterações nos regulamentos dos jogos. O conselheiro Pedro 
Mello lembrou ainda alguns acontecimentos importantes como a inauguração 

oficial do Centro de Treinamento de Taekwondo numa parceria entre a 

prefeitura municipal que cedeu a área e a Associação Piracicaba de Taekwondo. 
Citou ainda a inauguração das melhorias da Piscina Municipal como a cobertura 

das arquibancadas e a reforma na parte de vestiários e administração, e ainda 
a denominação da Piscina Adaptada que passou a denominar-se Rodrigo Caletti 

Paiva, o Rodrigão, que foi paratleta de nossa equipe de basquete sobre rodas e 
de atletismo. Durante as atividades o conselheiro João Francisco passou a 

todos presentes folhetos e outros materiais sobre os eventos e atividades  
citadas. Na sequencia foi apresentado a todos a arte final da logomarca do 

Conselam, que foi aprovada por unanimidade e passa a partir desta data a 
representar nosso colegiado. Pedro Mello lembrou da excelente noticia 

veiculada nesta data sobre a construção de um hotel de grande porte e 
categoria em nossa cidade na região próxima ao terminal central, o que 

ajudará no processo de credenciamento de Piracicaba para ser um dos Centros 
de Treinamento de Seleções da  Copa  do Mundo de 2014. Pedro Mello reforçou 

que os atletas bolsistas, baseado na experiência positiva de alguns atletas 

bolsistas que fizeram trabalhos junto a comunidade em 2012, todos atletas 
bolsistas terão que dar um retorno de atividades de monitoramento esportivo à 

comunidade em alguma modalidade ou atividade da Selam. A conselheira 
Adriana lembrou da experiência muito positiva feita pela modalidade de 
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basquete masculino que ia nas escolas divulgar a modalidade junto aos alunos. 
Fabio Paes lembrou do sucesso do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa 

realizado em Piracicaba numa parceria entre o CCP, a Selam, a CBT de Mesa e 
o Projeto Talentos de Piracicaba do tênis de mesa . O evento foi o maior 

campeonato do gênero já realizado pela Confederação. Foram mais de 1200 

atletas, sendo que Piracicaba já está escolhida para sediar uma fase da Copa 
do Brasil em 2013. Lembrou ainda que Piracicaba ficou Heptacampeã da Liga 

Paulista de Tênis de Mesa e teve 10 atletas premiados como destaques em 
2012.  A conselheira Nilze lembrou ainda da conquista do vôlei de praia das 

meninas que treinam na equipe Abzalão/ Selam/ PDB / Caterpillar / Fumdeca, e 
que representou Piracicaba no Campeonato Escolar Brasileiro orientadas pelo 

Técnico Sr. Antonio Arruda.  Foram convidadas a fazer parte dos treinamentos 
da Seleção Brasileira e ganharam a bolsa atleta pelo Governo Federal para 

2013. Pedro Mello citou ainda mais alguns projetos já em andamento e outros 
que serão implantados em 2013 como o jogo de dominó para prevenção de 

doenças relacionadas a memória, a construção da piscina coberta e aquecida 
no Complexo Esportivo do Jardim Prezotto “José Carlos Hebling”, a implantação 

das cadeiras no ginásio municipal para toda a arquibancada, entre outros como 
a finalização do Centro Paralímpico ao lado do Sesi. O conselheiro João 

Francisco lembrou a todos e pediu para divulgarem sobre o Projeto Férias da 

Selam, este ano realizado em parceria com o Sest/Senat,  no período de 07 a 
25 de janeiro. Ao final da reunião o conselheiro João Francisco agradeceu mais 

uma vez a participação de todos e juntamente com o coordenador Pedro Mello 
convidaram a todos para um lanche de confraternização na sala ao lado, onde 

os conselheiros puderam conversar descontraidamente e desejarem 
reciprocamente um ano de muita saúde a todos e muito sucesso e realizações 

para o esporte, como foi em 2012.  Eu João Francisco coordenador adjunto, 
redigi e corrigi esta ata, que foi aprovada por todos e assinada pelo 

coordenador e coordenador adjunto abaixo. 
 

Prof. Clevis Lorenzi Spada 

Primeiro Secretário do CONSELAM 

 

Mônica Graner 

Segunda Secretária do CONSELAM 
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Dr Pedro Antonio de Mello 

Coordenador do CONSELAM 

 

 João Francisco Rodrigues de Godoy 

 Coordenador Adjunto do CONSELAM  
 

 


