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

REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 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 fevereiro do corrente ano. O coordenador adjunto João 

Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de 
todos e explicando que a reunião de janeiro não houve, como já ocorre 

anualmente ,  por ser um mês de férias de vários conselheiros ficando muito 
difícil atingir o quórum mínimo de conselheiros,  lembrando para que todos 

assinem o livro de presença, e salientando a importância da presença nas 
reuniões; em seguida deu inicio a pauta da reunião ordinária do dia passando a 

palavra para a convidada Adriana, do Imaflora, que divulgou o Curso de 

Orçamento Público em Piracicaba,  do Portal Piracicaba Sustentável, do 
Observatório Cidadão de Piracicaba e do Portal dos Conselhos. A conselheira 

Adriana Pássari comentou sobre a reunião do PPA e sobre as demandas do OP , 
onde ocorreu grande  número de propostas  relativas ao esporte e lazer na 

cidade ,  o coordenador adjunto João Francisco fez considerações a respeito 
afirmando que hoje Piracicaba e seus habitantes já reconhecem a importância 

dos equipamentos de esportes e lazer nas comunidades e demonstram grande 
interesse pelas atividades físico-esportivas , a seguir  passou aos conselheiros 

os documentos das entidades que estavam pedindo a renovação do registro no 
Conselho, explicando que como já fazemos de praxe , votaremos o mérito dos 

registros na  reunião, e assim que as associações entregarem alguns 
documentos que possam estar faltando , só então receberão o certificado .  São 

elas : Liga Piracicaba de Futebol de Salão, Caldeirão Futebol Clube, Associação 
Piracicabana de Ciclismo e Associação Sportway de Piracicaba, que foram todos 

votados positivamente. E passou a relação de eventos no mês de março na 

Selam, e falou das inaugurações na cidade, também informou sobre novo 
convênio com a Associação dos Funcionários Públicos, onde serão utilizados as 

áreas para práticas esportivas, como ginástica, lutas e hidroginástica, e passou 
a grade horária das aulas para todos; justificou a ausência do secretário Pedro 

de Mello que estava numa reunião externa a qual não pode cancelar , da 
conselheira Elisa do Clube de Campo, da conselheira Rosangela e da 

conselheira Ana Silvia; falou também sobre o evento Lazer no Parque que 
aconteceu no domingo dia 24, no parque da Rua do Porto e passou folheto 

sobre este evento; e informou que Piracicaba foi incluída na lista de CTS - 
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Centro de Treinamento de Seleções para Copa do Mundo 2014, o Estádio 
Municipal Barão da Serra Negra e o Hotel Arcor Premium foram selecionados 

por atenderem a todos os requisitos; informou que o PPA Cidadão encerrou o 
cadastramento de propostas em 25 de fevereiro e agora haverá processo de 

elaboração do PPA final em sintonia com as demandas da sociedade ;  neste 

fim de semana houve a eleição para novos conselheiros tutelares, organizada 
pelo Cmdca e pela Semdes, e passou a lista dos eleitos para todos;  falou ainda 

que o projeto do XV de novembro em parceria com a Arcelor Mittal foi 
aprovado pela comissão da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado , e houve 

comentários dos conselheiros Fred Mitooka e Sergio Camarda sobre os projetos 
que estão esperando a aprovação. Foi aberta a palavra aos conselheiros para 

outros informes, e ao final 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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