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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
ESPORTES,  LAZER  E  ATIVIDADES  MOTORAS  DE  PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013.

Às 16 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de
reuniões  da  chefia  de  gabinete  no  11º  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 março do corrente ano. O coordenador adjunto João
Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de
todos , e lembrando pra que todos assinem o livro de presença , em seguida
passou a palavra ao coordenador Dr. Pedro de Mello que começou abordando
sobre os eventos do mês de abril: o Lazer do Parque do Piracicamirim no dia 14
de  abril,  depois  agradeceu  ao  Clube  de  Campo  de  Piracicaba  por  ter
recepcionado o Ministro do Esporte Aldo Rabelo, que esteve na cidade visitando
o Estádio  Barão da Serra Negra,  e confirmando a liberação de recursos da
ordem  de 1,8 milhão para reforma do Estádio, e oficializou a construção de um
CIE  –  Centro  de  Iniciação  Esportiva  em  um  bairro  da  cidade,  comunicou
também sobre o Parapanamericano de Tênis de Mesa que será do dia 02 á 07
de julho no Clube de Campo, e informou da pesquisa que está sendo realizada
em parceria com a Poli Brasil sobre a preferência de modalidades esportivas
dos  alunos  das  escolas  públicas  da  cidade.  O  coordenador  adjunto  João
Francisco falou sobre o PPA 2014/2017 e o PPA Cidadão, que está em processo
de elaboração e mostrou as solicitações dos cidadãos recebidas pelo site do
PPA Cidadão : Uma quadra coberta no bairro Santo Antonio e uma cobertura
para a quadra do CC do Jardim Primavera , ambas contempladas no PPA, em
seguida  justificou as ausências dos conselheiros: Fabiano do Sesc, Rosângela
da Saúde e Bernadet. Dr. Pedro falou da reunião com o dirigente de ensino
sobre as possibilidades de construir um Ginásio para GA e GR na Escola Mello
Ayres. Abordou e reforçou também a importante conquista de Piracicaba ao se
tornar oficialmente um dos CTS – Centros de Treinamento de Seleções para a
Copa de 2014 , incluindo o Estádio Barão da Serra Negra juntamente com o
Hotel  Arcor  Premium.  O  coordenador  Adjunto  João  Francisco  falou  da  V
Conferência Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras e o processo de
eleição dos futuros conselheiros da sociedade civil e a formação da Comissão
Eleitoral  que  ficou  com  os  conselheiros  Elisa  ,  Clevis,  Dr.  Pedro  e  João
Francisco, e ficou de se confirmar o local da eleição que poderá ser no Sesc ou
no Clube de Campo, sendo que a conselheira Elisa iria ver a possibilidade de se
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fazer  no CCP ,  na sequencia  passou para todos a interessante  e  educativa
coleção de botons do Sr. Rubens Braga com mais de 50 anos de coleção com
aproximadamente  200  itens  de  todo  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.

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 

Rua: Antonio Correa Barbosa, 2233 - 08° Andar – Prédio do Centro Cívico
Piracicaba / SP  -  Cep 13.400-900

Fones: (19) 3403-1266  -   Fax: (19) 3403-1263


