CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
ATIVIDADES MOTORAS - CONSELAM
Criado pela Lei Municipal N° 5.449 de 02 de Julho de 2004
ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013.

Às 17 horas, reuniu-se no prédio da Prefeitura de Piracicaba, no gabinete do Sr. Prefeito
Gabriel Ferrato dos Santos, o Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de
Piracicaba – CONSELAM, para a posse dos conselheiros referente ao biênio 2013/2014. O Sr.
Prefeito Inicia a reunião saudando a todos. O conselheiro Johnny diz que encaminhou um
memorando para cada secretária que faz parte do conselho pra que indicasse seus
representantes (titular e suplente), foi realizado o processo de nomeação, e já tem o decreto
que é 15.164. O Sr. Prefeito comenta sobre a eficácia dos conselhos, pois existem mais de 30
conselhos na prefeitura que auxiliam o poder publico, e que o mais importante dos conselhos
fora o monitoramento e avaliação do trabalho da prefeitura, é que os conselhos pudessem
trazer subsídios de diretrizes e encaminhamentos e proposta pra que a prefeitura possa ao
longo do tempo, ir cumprindo o seja de mais relevante, para que possa fazer nos próximos
anos, com a preocupação de que os recursos públicos não são ilimitados e que avança na
medida das possibilidades, então a idéia desse governo é continuar o trabalho que vinha sendo
desenvolvido. Disse que acredita que basicamente é por isso que foram eleitos, mas que isso
não significa só continuar, mas também,

renovar, criar e

que devemos avançar, não só

manter o que já faz, com a preocupação com os limites dos recursos. Disse ainda que a
cidade ganhou muito nos últimos anos nessa área, não só pelos resultados que tem obtido,
embora gostaria que a população se envolvesse mais ainda nessas questões de esporte,
principalmente esporte de base em especial, acredita que temos agora uma infraestrutura bem
melhor pra desenvolver atividades, só que as infraestruturas montada também, exigem
recursos pra manter. Disse que uma coisa é fazer um investimento, outra coisa é manter, e
isso é um custo maior, o investimento é mais baixo em geral, o difícil é manter. O Sr. Prefeito
disse que está num período de manter um monte de coisas que foram criadas, e está num
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estagio de corte, não só no esporte, mas em tudo, e que esse é um ano, primeiro ano, de
manutenção basicamente, alguns investimentos virão nos próximos anos, mas com mais
dificuldades, inclusive por que a própria economia esta com dificuldades, e aumentou muito o
custo de manutenção de tudo, na saúde, na educação, e são muitas unidades novas colocadas
na educação, tem pouca gente, esse é um ano muito difícil a nível de recurso. O Sr. Prefeito
conclui que tem insistido muito que quanto maior a participação da sociedade no governo,
melhor será o governo, quanto menor a participação, pior será o governo, que é importante que
os conselhos sejam ativos, no sentido de ajudar a construir as políticas publicas da melhor
maneira possível, atendendo, dentro do possivel aquilo que a sociedade quer que faça.
Parabeniza a todos pela eleição, pela indicação no caso do poder publico, e declara
“empossados” nessa nobre missão de auxiliar o poder publico a dar conta de suas atividades, e
abre a palavra para todos que quiserem se manifestar. O conselheiro Johnny corrobora com o
Sr. Prefeito e diz que os Conselheiros de esporte ao longo dos anos, tem sido não apenas
conselheiros, mas parceiros no desenvolvimento da política do esporte, cada um através da
sua área, instituição, de sua entidade, de outras secretarias, então o conselho de esporte tem
sido, não só um órgão fiscalizador, deliberador, mas se tornou um órgão parceiro da
concretização dessas políticas publicas, e que isso foi um coisa muito importante, pois facilitou
o trabalho na secretaria, isso sem exceção, por que todos tem vinculo com alguma associação,
com alguma entidade vinculo com algum órgão desde de SESI, SESC, até entidades
esportivas, e nas secretarias também são canais importantes de parcerias, com todos que
fazem parte do conselho, então isso tem sido algo muito interessante, e ressalta, que muitos
fazem parte de vários conselhos municipais, e acredita que essa característica foi algo
marcante de todo esse período, e espera que os conselheiros mais uma vez se tornem não
apenas conselheiros mas novos parceiros dessa política publica da nossa área de esporte,
lazer e atividades físicas. O Sr. Prefeito disse que Piracicaba tem uma freqüência muito
importante nesses conselhos todos. Todos os conselhos tem sido de alguma maneira parceiros
do poder publico. Comenta que os conselhos querem ajudar, propondo coisas razoáveis,
ponderadas, não exigindo de imediato, pra construir em 4 anos. Acredita que assim é que
consegue, ficar só atirando pedras a gente acaba recuando. Disse que é positivo que esse
conselho tenha caráter de auxiliar, e serem parceiros das atividades e modalidades, disse que
pode continuar contando com a prefeitura, no auxilio dessas diretrizes. O conselheiro Johnny
diz que se alguém quiser falar, esta aberto a todos. Disse que gostaria que o professor Rubens
Braga que tem sido um dos conselheiros mais antigos do Conselam, desse uma palavra aos
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novos conselheiros, diz também que continua aberta a palavra a todos. O conselheiro Sr.
Rubens Braga diz que uma das felicidades que Deus o tem proporcionado é poder durante
todo esse tempo, continuar lutando pelo esporte e o conselho é uma das oportunidades de
continuar, embora já idade bem avançada, procurando através da experiência já obtida, poder
ser útil. Diz que tem muita alegria de estar no conselho, e no período que o esporte vai muito
bem em Piracicaba. O conselheiro Fausto comenta que Sr. Rubéns é o Professor eterno, pois
deu aula pra todo mundo. E que teve aula de Dardo com ele. Comentou que hoje em dia
escola nenhuma tem aula de Dardo. Disse que o Sr. Rubéns o treinou, eu foi campeão de
Dardo nos Jogos Estaduais. Cumprimentar Sr. Rubens e diz que é um exemplo vivo, e que
merece uma justa homenagem. O Sr.Rubens comentou sobre o atletismo dizendo que gosta
muito também dessa modalidade e disse que o irmão do Fausto foi o maior barrerista da
cidade. O conselheiro Johnny comenta que o senhor Rubens deu aula até para o Thame de
xadrez. O Sr. Tarcísio Mascarim diz que é uma satisfação estar presente no conselho, e
parabeniza pelo campeonato dos Jogos Regionais, onde Piracicaba conquistou o 8º
campeonato, e disse que o que esta faltando para Piracicaba é conquistar o campeonato dos
Jogos Abertos do Interior, pois quando tinha a Cogel, todo ano Piracicaba ficava campeã do
Regional, e vice campeã nos Jogos Abertos do Interior. O conselheiro Chorilli diz que o Sr.
Tarcísio disse sobre a época em que a Prefeitura fez parceria com grandes empresas como o
grupo Dedini, e eles ajudaram muito a conseguir o vice campeonato. Disse ainda que espera
que outras industrias de Piracicaba faça parcerias, por que só a Prefeitura fazer fica dificil. Diz
ainda que a missão é ser campeão dos Jogos Abertos. O Sr. Prefeito pergunta se há
possibilidade das empresas serem parceiras. O conselheiro Chorilli explica que há
possibilidade sim, pois também há incentivo fiscal, não do municipio, mas estadual e federal. O
Sr. Prefeito diz que se um dia estivermos em uma situação economicamente melhor, poderá
criar um incitivo muncipal. A conselheira Adriana Passari diz para não esperar pedras do
conselho, mas também não esperar passividade, porque assim é que constroi, o conselho deve
ser sim de cobranças, sugestões e de trabalho. O Sr. Prefeito diz que a experiencia que teve
anteriormente coma saúde, os conselheiros vieram com propostas, apontoram soluções dos
problemas. Isso não é atirar pedras, é ver que tem problemas e apontar soluções. O
conselheiro Johnny diz que tem sido historicamente essa postura do conselho. O conselheiro
Frederico Mitooka inicia saudando a todos, e diz que é seu 4º mandato, sendo 5º que esta no
conselho. Diz que aprendeu muito, comentou sobre suas conquistas, e diz que a luta continua,
que vê carencia na formação dos professores com base especifica para desenvolvimento das
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modalidades. Diz que como conselheiro quer lutar mais para que o esporte possa crescer nas
escolas, para que daqui 4 ou 8 anos possa colher os frutos. O Sr. Prefeito diz que a educação
deu um salto razoavel no seu periodo frente a secretaria de educação, que foi a inclusão da
Ed. Física em todas as escolas, a construção de quadras cobertas, e diz que está terminando a
ultimas quadras agora. O conselheiro Fausto diz que tem algumas do PPA. O Sr. Prefeito dIz
que PPA tem a infraestrutura física. O conselheiro Fausto diz que onde não tem espaço de
quadra, vai fazer adaptada. O Sr. Prefeito diz que é isso mesmo, e dá exemplo como na Vila
Rezende que não tem onde construir quadra, é utilizado o varejão, com professor de Ed.
Física, que atende crianças de 06 a 10 anos. O conselheiro Fausto comenta que esta abrindo
concurso na area da Educação. O Sr. Prefeito diz que terá vagas na Educação e no Esporte,
mas não sabe quantas. O conselheiro Johnny diz que é uma noticia boa. O Sr. Prefeito diz que
esta criando um time de profissionais ao longo dos anos, um trabalho de base, para que dê
frutos no futuro. O conselheiro Sr. Rubens diz que no periodo em que ele dava aula, não era
periodo integral, mas os alunos faziam Ed. Física em outro periodo escolar, e acabavam
ficando a manhã toda na escola, e diz que era 3 vezes por semana. O conselheiro Fausto diz
que hoje são apenas 2 aulas. O Sr. Prefeito comenta que tem escolas no periodo integral em
Piracicaba, mas somente nos bairros socialmente vuneráveis. Diz que hoje existem 750 alunos
no periodo integral, é pouco mas são nas areas mais vulneráveis. O conselheiro Fausto diz que
em 2009 tinha 5 professores que davam aula no complementar, depois que o Gabriel entrou
instituiu Ed. Fisica junto com o Prefeito o Barjas, e hoje tem 38 professores, não tinha Ed.
Fisica nas escolas municipais, era um projeto complementar. A previsão é de chegar 50
professores e atender 45 escolas. E em 2013 atender todas as escolas municipais. O Sr.
Prefeito pergunta se mais alguém quer falar algo. O conselheiro Johnny começa a entrega do
Decreto de Nomeação aos conselheiros. Após a entrega do Decreto, faz o encerramento da
Posse.
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