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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA,

REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 AS 18H00MIN.

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 

agosto  do corrente  ano.  O conselheiro  Johnny inicia  a  reunião saudando a  todos e 

parabenizando os conselheiros pela nomeação. Informa sobre o conselheiro Dante que 

também faz  parte  do  Conselho  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  que substitui  o  ex-

conselheiro Dermival (Pastel) no Conselam. Informa o calendário dos eventos do mês de 

agosto e  diz que irá passar por e-mail. O conselheiro Capranico diz que faltou falar do 

Basquete que será 08/09 as 20:00 no Ginasio, contra Jacareí. O conselheiro Johnny diz 

para passar para o Alexandre colocar no calendário do mês. O conselheiro Roger diz  

que fez um levantamento sobre todos os jogos do basquete,  e  que passará  para o 

Alexandre. O conselheiro Johnny diz que se alguém tiver algum comunicado, evento, 

convite para passar nesse momento e apresenta a nova secretária do Conselam, Maitê 

Rafael, e diz que ela criou um e-mail para o Conselam que é conselam@gmail.com, e 

que ela passará por e-mail todos as informações referente ao conselho. Informa que as 

atas, pautas, fotos serão colocados no portal do conselho. Também    convida a todos  

para a entrega dos troféus do octacampeonato no dia 08/08 as 16:00 no anfiteatro, com 

a presença de varias equipes, para o Sr. Prefeito Gabriel Ferrato. Convida também para 

o dia 16/08 na Camara dos Vereadores o Dia do Panathleta, as 19:30, e para o dia 24/09 

o Dia do Profissional de Educação Física. A conselheira Adriana pergunta sobre o dia 

Lazer no Parque , se mudou a data ou local. O conselheiro Johnny confirma que mudou 

pois ia coincidir com uma festa em Santana, e pediram para mudar para outra data, e já  
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esta  providenciando outro  local,  mas  a  data  é  mesma 25/08.  O conselheiro  Johnny 

comenta sobre as reuniões do Conselam, que é sempre as quartas terças-feiras do mês, 

alternando o horário entre 16 e 18 horas, e pergunta se estão de todos de acordo, e 

todos concordaram. Diz que todos os documentos urgentes do Conselam já estão nessa 

reunião para deliberar. O conselheiro Chorilli solicitou o e-mail de todos os conselheiros.  

O conselheiro Johnny informa que tem um pedido de uma nova entidade que se formou, 

e  ela precisa do registro  junto ao Conselam, para que ela  possa pedir  sua utilidade 

pública, e dar sequencia na documentação, que é a Associação Piracicabana de Tênis 

de Mesa, que inclusive o conselheiro Fabio faz parte da associação,  e que a conselheira  

Nilze fez a gentileza de conferir a documentação e verificou que esta faltando o plano de 

trabalho, então é aprovado o mérito, e após enviar o plano de trabalho pro Conselam 

poderá tirar o certificado de registro. O balancete, eles não tem pois é uma entidade 

nova.  O  restante  da  documentação  está  em  ordem.  Outras  entidades  que  estão 

solicitando são: Associação Desportiva de Handebol XV de Piracicaba estão solicitando 

a renovação do registro, a documentação também está em ordem, outra é a Associação 

Atlética  Educando  pelo  Esporte,  também solicita  a  renovação  para  que possam dar 

sequencia a utilidade pública, a documentação também está em ordem. Foi passado 

para todos os conselheiros verificar as documentações. O conselheiro Johnny pergunta 

se alguém tem mais algum evento e convite que queira fazer. O conselheiro Fabiano diz 

que dia 11 de agosto tem uma atividade gratuita, o enduro que sai do Sesc e passa por  

dentro do parque da Rua do Porto, atravessa a nova passarela, passa por dentro do  

Engenho e  retorna para  o  Sesc,  é  uma atividade  de integração ,  onde as  pessoas 

participam juntos, no intutito de descobrir o caminho, com o tempo determinado pela 

organização. E no dia 17/08 terá visita do Flavio Sareta tenista,  que vem fazer uma 

critica aberta,  no ginasio de eventos do Sesc.  Entre outros eventos,  e informou que 

passará por e-mail do Conselam e da Educação para o Fausto. O conselheiro Chorilli  

pergunta sobre o festival de Ginastica do Sesc. O conselheiro Fabiano diz que será em 

21 e 22 setembro, será o maior festival de ginastica do Estado. O conselheiro Johnny 

reforça e pede ao Fabiano e para os outros conselheiros enviar esses convite no e-mail 

do Conselam, para a Maitê enviar para todos Conselheiros. E pergunta ao conselheiro 

Fabiano sobre o evento do Atletismo do dia 14/08. O conselheiro Fabiano informa que é 

um evento da Secretaria do Estado, onde será abordado as regras de atletismo teórico e 

prática. O conselheiro Edilson informa que participou de uma reunião da AMOPORTO, 

2



achou estranho por que foi informado que era só pra comerciante, mas como mora na 

rua do Porto fez questão de ir a reunião, na primeira etapa do projeto Beira Rio, o campo 

foi  reduzido  para  aumentar  o  estacionamento,  e  agora  querem  tirar  o  campo  pra 

aumentar  o  estacionamento.  E pediu  para  o Johnny conversar  com a Secretaria  de 

Turismo,  e  o  conselheiro  Caprânico  informou que  o  local  é  heliporto  da  brigada  de 

incêndio. O conselheiro Johnny informa que não é só um campo de futebol, e sim um 

patrimônio  histórico  arquitetônico  do  município,  e  é  tombado,  e  pra  mexer  tem que 

passar pelo Comdepac. O conselheiro Clévis informou sobre a Olimpíada da Terceira 

Idade. A conselheira Flávia falou sobre a Associação dos Paradesportistas, de basquete 

sobre rodas, participou do Campeonato Paulista da segunda divisão falou da parceria 

com o Sesc e sobre as conquistas do basquete sobre rodas. O conselheiro Johnny diz  

que tem várias comissões no conselho, coordenação executiva, as comissões, e que 

passará por e-mail para que na próxima reunião, os conselheiros que quiserem participar 

de alguma comissão, venha já com o conhecimento de cada comissão, e pergunta se 

todos viram as documentações, e se alguém tem algo a opor, e se concordam com a 

aprovação: o registro da Associação Piracicabana de Tênis de Mesa, a renovação do 

Educando pelo Esporte e da Associação Desportiva de Handebol XV de Piracicaba e 

todos concordaram. O conselheiro Johnny encerra a reunião e convida os conselheiros 

para participar da confraternização.
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