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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE

2013.

CONSELAM

Às 16 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 incia a reunião saudando a todos, e comenta sobre o acordo que foi

feito sobre as reuniões ordinárias do Conselam serem as quartas terças-feiras alternando o

horário entre 16 e 18 horas, para poder atender a todos. O conselheiro Fabiano pede para seja

enviado o e-mail  sobre a convocação para reunião com mais antecedência.  A conselheira

Flavia comenta sobre que tinha combinado de a reunião ser na ultima terça feira do mês, e o

conselheiro Johnny explica que na ultima terça do mês teve alguns eventos relacionados a

esporte, que era uma solenidade na Câmara dos Vereadores, devido a isso houve o atraso, e

então essa reunião é referente ao mês de setembro,  sendo que neste mesmo mês ainda

haverá outra reunião que será referente ao mês de outubro. O conselheiro Johnny continua

lembrando a todos de assinarem a lista de presença, informa que nesta reunião há uma serie

de pedidos de renovação de registro de associações, comenta sobre os eventos do mês, e

informa que no próximo final de semana terá a caminhada “Toque da Vida” na Esalq, e também

terá o evento “Transito e Cidadania”, comenta que nesta reunião será realizado a comissão do

conselho,  as  comissões  temáticas  e  permanente  e  a  coordenação.  O  conselheiro  Johnny

informa  que  será  lançado  na  cidade  uma  revista  só  sobre  corridas,  chamada  “Corre”.  O

conselheiro Johnny fala sobre os pedidos de renovão de registro  das seguintes entidades:

Associação  Desportiva  União  Vila  Fatima  Futebol  Clube;  União  Taquaral  Futebol  Clube,

Panorama Futebol Clube, Associação Varzeana de Futebol, Esporte Clube Vera Cruz, Unidos
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Parque São Jorge. E o pedido de registro da entidade Esporte Clube Glebas California.  O

conselheiro Johnny informa sobre o Estadio Municipal, Piscina, Ginásio, que a Selam teve que

fazer um processo de uso capeão, que não tinha registro escritura daquela área. Começou em

2008 o processo, terminou a pouco tempo, que pediram a matricula pra poder receber recursos

do ministério. O Valor total dessa matrícula R$ 22 mil reais. O conselheiro Johhny pede para

todos os conselheiros olharem as documentações das entidades e informa que a conselheira

Nilze verificou a documentação e constatou que estão todos em ordem. Informa também que

as atas da reunião anterior e a ata da posse estão prontas, e pergunta se faz a leitura das atas

ou prefere que passe por e-mail. Todos concordaram em ler a ata da posse. A secretária do

Conselam Maitê,  fez  a  leitura  da  ata  e  todos  aprovaram,  só  fazer  a  correção  da  fala  do

conselheiro Tarcísio Mascarim. O conselheiro Frederico pregunta quantas modalidades uma

criança aprende na escola, pois na sua época só aprendeu futebol, handebol e vólei, e hoje

tem mais de 40 modalidades. A conselheira Silvia explica que hoje é diferente que tem um

programa do governo que abranje todas as modalidades, desde ginástica artística, lutas, GR

inclusive tem aulas teóricas, e tem uma cartilha que os professores tem que seguir, com varias

modalidades. O conselheiro Johnny pergunta se todos concordam com a ata, e diz que depois

abre  para  discussão  sobre  esse  assunto,  e  se  for  o  caso  e  todos  acharem interessante,

colocará em pauta para a próxima reunião. O conselheiro Johnny passa a programação dos

eventos do mês de outubro, entre eles os Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes, e

pede para a Maitê passar por e-mail a programação para os conselheiros. Informa sobre o

evento do Fundo Social chamado “Outubro Rosa “, relacionado a prevenção e tratamento do

câncer, especialmente relacionado a mulher, e dia 06 de outubro terá a caminhada “Toque da

Vida”  e pede para os conselheiros ajudarem na divulgação com folders e cartazes cedidos

pelo Fundo Social. A conselheira Berna complementa sobre os eventos do Ilumina, lembrando

que todos sábados terá palestra no Ilumina as 15:00 horas. Informa sobre a importância da

prevenção do cancer, e incentiva todos a participarem. O conselheiro Sergio diz que dia 09 terá

jogo  do  XV  no  Barão,  e  os  jogadores  entraram  com  uma  faixa  do  “Outubro  Rosa”.  A

conselheira Berna informa que dia 05 as 10:00 horas a equipe do sub 20 vai  entregar um

cheque das vendas das camisetas para o Ilumina, e apresentará a nova camisa do XV. O

conselheiro  Johnny pede pra passar  por  e-mail  pra poder  ajudar  a divulgar.  O conselheiro

Chorilli informa que sabado o feminino do XV já joga com a nova camisa. A conselheira Berna

informa que estavam cogitando para o primeiro jogo oficial de outubro, que a equipe jogasse

com uma camista rosa, foi enviado um oficio sensibilizando o conselho, mas que ainda não
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sabe se conseguiu. O conselheiro Sergio Romanini informa que por parte dos jogadores não

haveria problema. O conselheiro Chorilli informa que teve um problema sério quando a TAM

estava ai e mudou o uniforme do XV. O conselheiro Sergio Romanini fala que  também tem a

preocupação com a torcida. O conselheiro Johnny comenta que é uma coisa pontual, não é

que vai mudar a camisa, por que o motivo em si, com certeza o pessoal ia abraçar a ideia. A

conselheira Berna complementa que seria importante por que a midia estará presente, e seria

muito bom. O conselheiro Johnny fala que  seria uma divulgação em nivel nacional e elevaria o

nome do XV. A conselheira Rosangela diz para quem puder estar divulgando que no dia da

abertura  oficial  da  campanha,  todos as unidades de saúde estará  fazendo o exame Papa

Nicolau sem marcação, será livre demanda,  até 01 de novembro a partir das 07 da manhã. A

conselheira Berna informa que o ano passado, foram realizados 1.560 exames.  O conselheiro

Johnny informa sobre os Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes, que acontecerá entre

16 a 26 de outubro. Informa que teve sexta feira um evento de homenagens a toda delegação

Piracicabana que foi Octacampeã, entidade, patrocinadores, e alguns destaques do esporte,

ocorrido no salão nobre da Unimep, e esperamos o ano que vem poder comemorar mais uma

conquista.  No dia o evento foi  homenageado o atleta destaque Diogo Brajão, 11 anos. No

começo desta semana ele foi  campeão estadual  de Ginástica Artística,  a competição mais

importante do país e ele foi destaque. O conselheiro Johnny informa ainda que neste evento foi

dado a largada para os Jogos Abertos do Interior, e no sábado tivemos o congresso técnico na

cidade de Mogi das Cruzes, a Ana Silvia, Chorilli e o Bainano esteveram no congresso, e pede

para o Chorilli dar uma palavra a respeito. O conselheiro Chorilli informa que os Jogos Abertos

é a maior competição da America Latina, envolve no minimo 12 mil atletas, fora derigentes, e

Piracicaba vem crescendo e se destando e o ano passado ficamos em terceiro lugar.  E a

expectativa  é  ficar  entre  os  5  primeiros  esse  ano  também,  ou  melhor  ser  campeã.  A

conselheira  Ana Silvia  informa que  dia  14 é a chegada dos atletas,  e  dia  16 começa as

cometições. O conselheiro Johnny informa que dia 16 já tem varias competições, como futebol,

feminino, volei masculino, malha entre outros. Complementa que como Chorilli disse os Jogos

abertos é a maior competição da America Latina, maior que os Jogos Panamericano e em

termos de evento esportivo é até maior que as Olimpíadas, os maiores jogadores olímpicos e

paraolimpicos estará participando dos Jogos, e Piracicaba estar entre essas potencias, já é um

fator de destaque considerando a capacidade de investimento que temos, e que Piracicaba

seja talvez a décima sétima economia do estado e estamos entre os cinco à vários anos e com

um trabalho consistente. O conselheiro Johnny informa que no site da Selam, tem um ícone
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com dos Jogos Abertos do Interior, que é o site dos Jogos, onde tem todas as informações, e

resultados.  Informa  também  que  Piracicaba  terá  uma  revista  específica  sobre  corridas,

chamada “Corre”. O conselheiro Johnny informa sobre as comissões permanentes, que tem 6

comissões, e o cada conselheiro escolhe a comissão que mais se indentifica, escolhe uma

comissão permante e uma temática. Os suplentes também poderá participar das comissões. O

conselheiro Johnny informa também que terá que escolher a coordenação do Conselho. E

sugere que a coordenação ficasse de posse dele, o coordenador adjunto o Chorilli, o primeiro

secretário  o Clévis  e a segunda secretária a Mônica.  E todos concordaram. O conselheiro

Johnny informa sobre o portal dos conselhos, onde contém todas as informações referente ao

conselho. O conselheiro Fabiano informa sobre o Festival de Ginástica do Sesc. O conselheiro

Johnny comenta que para ano que vem poderia fazer o festival em parceria com a prefeitura a

Selam, e associar o Festival com a Ginastrada, quem se destacar aqui no Festival vai para a

Ginastrada. A conselheira Mônica fala sobre o evento do Transito e Cidadania no Sest-Senat

das 08:00 as 13:00. A conselheira Flavia fala que participou da final do Campeonato Paulista

de Basquete sobre Rodas, da segunda divisão, perdeu a final, mas subiu para primeira divisão

em 2014. O conselheiro Edson Modesto parabeniza os Jogos da Terceira Idade, a Mônica e

sua equipe, onde o Clube de Campo recebeu o evento. O conselheiro Johnny agradece o

apoio do Clube de Campo e todos os envolvidos no projeto. O conselheiro Johnny pergunta se

todos concordam com os pedidos de renovação de registro das entidades.Todos concordaram.

O conselheiro Johnny encerra a reunião e convida a todos para participar da confraternização.

João Francisco Rodrigues de Godoy Luiz Antonio Chorilli

Coordenador do CONSELAM  Coordenador Adjunto do CONSELAM 

Prof. Clevis Lorenzi Spada Profa. Mônica Graner

Primeiro Secretário do CONSELAM Segunda Secretária do CONSELAM
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