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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, 

REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013. 

 Às 18 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de 
reuniões do CQP – Centro de Qualificação Permanente 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 abril do corrente ano. O 
coordenador adjunto João Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e 

lembrando para que todos assinem o livro de presença e comentou que esta 

seria a última reunião oficial desta gestão 2011/2012 e agradeceu a 

participação de todos os conselheiros neste biênio, esclareceu que nesta 
reunião não haverá deliberação de pedidos de associações para renovações e 

registros pois não ocorreu nenhuma solicitação , mas sempre se coloca esse 

assunto na pauta pois pode ocorrer algum pedido com urgência ; após então 

circulou informe sobre os eventos da Selam no mês de maio e disse que depois 

encaminhará por email a todos,  em seguida foi feito um breve comentário 
sobre os eventos: dia 01/05 - Lazer no Parque – Bairro 1º de Maio, dia 04/05 - 

Cerimônia de Abertura do Interpira 2013 (Jogos Universitários) – Ginásio 

Waldemar Blatkauskas, dia 05/05 - 2º Passeio Ciclístico 1º de Maio – Saída: 

Varejão 1º de Maio, dia 06/05 - Sorteio das Cidades – Dia do Desafio – SESC 
Pinheiros-SP, de 08 à 10/05 - 5º Jogos Estudantis – Basquete Ensino Médio – 

Dom Bosco Assunção, dia 18/05 - 5º Jogos Estudantis – Atletismo Ensino 

Médio, dia 18/05 - 5ª Conferência Municipal de Esp. , Lazer e  Ativ. Motoras – 

CCP, dia 18/05 - Campeonato Paulista de Slalom em Corredeiras – Salto Rio 
Piracicaba, dia 18/05 - 2ª Copa Piracicaba de Pebolim – Strike Mania Boliche – 

av. Dr, Paulo de Moraes, 1749, dia 19/05 - Aquathlon  – Parque da Rua do 

Porto, de 22 à 24/05 - 5º Jogos Estudantis – Futsal Mirim – Dom Bosco Cidade 

Alta, dia 26/05 - 2ª Corrida Pedestre Reserva dos Jequitibás, dia 29/05 - Dia do 
Desafio – “Challenge Day”, dia 30/05 - Abertura da Seletiva para o Mundial de 

kickboxing  - Ginásio Waldemar Blatkaukas  ; após explicou como será a 5ª  

Conferência Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras  e a eleição dos  

futuros  conselheiros da sociedade civil ; fez agradecimento a conselheira Elisa 

do Clube de Campo de Piracicaba e à sua diretoria , pelo empenho no apoio na 
realização da Conferência , e também ao SESC que sempre apoiou este evento 

em outras oportunidades cedendo local e pessoal para auxiliar ; comentou 
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sobre o evento de Entrega dos Certificados do Dia do Desafio, no dia 15 de 

maio, às 14h30 horas, no anfiteatro do Centro Cívico e pediu a divulgação de 
todos os eventos pelos conselheiros, inclusive no Dia do Desafio 2013 que será 

realizado no dia 29 de maio. O conselheiro Sérgio Camarda falou sobre o 

projeto do Centro de Excelência em Fisiologia do Exercício, explicou como 

surgiu a idéia  (inclusive foi lembrado pelo conselheiro João Francisco , que tal 

projeto foi deliberado na 4ª Conferência do Esporte como uma das prioridades) 
e a importância deste para a cidade de Piracicaba, para todas as modalidades 

esportivas, incluindo as pessoas com deficiência e terceira idade, com 

equipamentos modernos com respeito às especificidades de cada esporte, disse 

que será único no interior paulista voltado para tantas modalidades diferentes, 
e vai gerar dados para pesquisas científicas na área . O valor total do projeto é 

de R$ 2.200.000,00 e só falta encontrar um local próximo ao Estádio Municipal   

com pelo menos 300m² ; a conselheira Adriana avisou que toda terça-feira que 

antecede o “Lazer do Parque” a mesma faz uma divulgação específica do 
evento na Rádio Onda Livre no seu programa , bem como dos outros eventos 

do mês ; O coordenador adjunto João Francisco informou sobre o início do 

atendimento na área da nutrição esportiva numa parceria com a Unimep na 

sala de fisioterapia no Estádio Municipal ,  e agora a próxima meta é  viabilizar 
a parceria para o atendimento em psicologia esportiva , sendo que  o 

conselheiro Sérgio Camarda citou o nome do Prof. Hermes Balbino da Unimep 

que teria especialização na área ; o Coordenação Adjunto  fez a justificativa de 

ausência do Dr. Pedro Mello que estaria em outra reunião com o Prefeito neste 

momento ;  informou que a cidade está oficialmente cadastrada como um dos 
CTS – Centro de Treinamento de Seleções para a Copa do Mundo , e disse que 

estão fazendo contato com pessoas que tem um bom relacionamento com 

pessoas ligadas a seleções de outros países que participarão da Copa do Mundo 

, visando  tentar trazer uma seleção para nossa cidade, e pediu se algum 
conselheiro tiver algum contato para ajudar nesta tarefa comentando e 

esclarecendo que o nome para os locais para treinamentos para as Olimpíadas 

é Locais de Treinamento Pré-Jogos sendo que Piracicaba também está 

credenciada para este processo ;  justificou ainda as ausências dos conselheiros 
Fábio Paes e  Elisa do Clube do Campo, e informou sobre a nova parceria do 

PDB / Selam / Fumdeca / Caterpillar com o União Porto para a realização de 

um núcleo do  futebol feminino. A conselheira Bernadet informou sobre o 

concurso de desenho gráfico do Panathlon Brasil e Internacional para crianças e 

jovens  e passou o email a todos para maiores informações. Assim como 
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sugeriu, e se responsabilizou, entrar em contato com o Panathlon Brasil pra 

que este se comunique com o Panathlon Internacional na questão das equipes 
de futebol que estarão vindo para Piracicaba na época da Copa do Mundo. 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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