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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER 
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 

2013.

CONSELAM

Às 18 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no 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 dezembro do corrente ano.  

O coordenador João Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença 

de todos, pediu para não esquecerem  de assinar o livro de presença e em seguida passou a 

palavra  ao  conselheiro  Caprânico  que  falou  sobre  a  documentação  da  Associação  de 

Basquetebol do XV de Piracicaba, explicando que falta um documento e se comprometeu a 

entregar no dia seguinte na SELAM. O coordenador João Francisco propôs fazermos hoje a 

votação do mérito e depois analisamos o documento que está faltando, e todos concordaram; 

em seguida passou folhetos dos eventos da Selam e de duas inaugurações que a Prefeitura  

realizará  neste  mês,  e  depois  fez  a  leitura  dos  nomes  que  compõem  as  comissões  do 

Conselho, para confirmar com todos se está tudo certo, pois  precisa mandar para fazer o 

Decreto nesta semana; depois falou dos Jogos Abertos do Idoso 2013 (JAI), que aconteceu em 

Santos, de 04 á 08 de dezembro, no qual Piracicaba ficou Pentacampeã e convidou a todos 

para participar da cerimônia de entrega simbólica do troféu dos Jogos ao prefeito, no dia 20 de 

dezembro, sexta-feira, às 16h no gabinete do Prefeito, explicou sobre a superação que nossa 

delegação teve de enfrentar porque a cidade de Santos foi um adversário muito difícil, por ser 

município  sede  eles  estavam  empenhados  e  isto  tornou  os  jogos  mais  disputados  que 

enfrentamos neste ano. O conselheiro Chorilli fez comentários sobre a modalidade coreografia 

onde a diferença de pontos foi bem grande. A conselheira Nilze Meire ressaltou a apresentação 

da coreografia  de  Piracicaba,  disse  que S.  Helio,  D.  Neusa e  a  coreógrafa  Cibele  Saconi 
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sempre fazem um trabalho muito bom. O coordenador João Francisco comunicou a todos que 

Piracicaba foi contemplada pelo Ministério do Esporte com um Centro de Iniciação do Esporte, 

com  a  construção  de  um  Ginásio  Poli  Esportivo,  no  bairro  Monterrey  II,  para  atender  a 

demanda da região de Santa Terezinha; e falou do octacampeonato na Liga Paulista de Tênis 

de Mesa e convidou a todos para participar da entrega do troféu ao prefeito no dia 23 de 

dezembro às 15h, e lembrou a todos a acessarem o site da Selam para se informarem dos 

eventos  na  cidade;  e  passou  a  palavra  para  a  conselheira  Rafaela  que  falou  sobre  o 

Campeonato de Canoagem que aconteceu neste fim de semana passado na cidade de Piraju, 

onde o destaque ficou para os atletas da geração mais nova. A conselheira Adriana perguntou 

se ainda está ativo com a modalidade Tenis de Mesa no Clube de Campo porque mudaram as 

mesas de lugar, e Johnny respondeu que a parceria está acontecendo ainda e talvez seja 

apenas uma adequação de local. O coordenador João Francisco comentou sobre a Corrida 

Centenário do XV que aconteceu neste fim de semana e foi um sucesso, com a participação de 

aproximadamente 1.500 pessoas, fechando o ciclo de corridas de rua deste ano, e disse que 

em  2014  temos  14  eventos  deste  tipo  programados  e  até  duas  noturnas,  e  disse  que 

Piracicaba  foi  considerada  a  maior  sede  de  eventos  de  Duathlon  e  Triathlon  do  país.  O 

conselheiro Fabiano informou sobre o evento Sesc Verão que acontece nas dependências do 

Sesc, de 04 de janeiro à 28 de fevereiro de 2014, das 14h às 17h30, onde acontecerão várias 

oficinas esportivas, com a participação de atletas de renome, e as atividades são abertas a 

toda população, e ficou de passar mais informações por email. O coordenador João Francisco 

informou que a atleta Mariana Costa, filha do Adriano Costa do SESC, foi  convocada para 

seleção brasileira de handebol, ela que se formou atleta no PDB – Projeto Desporto de Base 

da SELAM, participou de Jogos Regionais e Jogos Abertos e agora joga na Dinamarca. O 

conselheiro Fabiano do SESC informou sua saída do Sesc Piracicaba para trabalha na unidade 

de  Campinas  e  apresentou  sua  substituta  a  Profa.  Cintya  que  veio  do  Sesc  Bertioga.  O 

conselheiro  Gustavo,  da  Atlética  da  Esalq,  informou  que  poderá  participar  de  duas  das 

comissões  e  informou  que  o  Inter  Pira  2014  está  sendo  organizado  e  talvez  tenha  a 

participação nesta  edição da Unimep e  da Anhanguera,  formando assim 16 universidades 

participando  e  convidou  a  todos  para  prestigiar  o  evento.  O  coordenador  João  Francisco 

informou das finais que ocorreram neste fim de semana, do Campeonato Amador onde o time 

do Vera Cruz ficou campeão, e do Campeonato Varzeano que teve como campeão o time da 

União Santa Fé e também informou sobre o Campeonato Sul Brasileiro de Kickboxing que 

ocorreu neste fim de semana no Rio de Janeiro que trouxe 5 medalhas de ouro para atletas de 
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Piracicaba.  O conselheiro  Clevis  informou sobre o projeto Férias 2014,  que acontecerá no 

SEST/SENAT de 06 à 10 de janeiro, e na Associação dos Funcionário Públicos de 13 á 24 de 

janeiro.  O coordenador João Francisco deixou para o final  o informe da vitória do time de  

futebol da SELAM, de 4 à 1 contra time do Rezende, onde até o prefeito jogou, e agradeceu a 

todos pela presença e participação neste ano e espera contar com todos em 2014.

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 João Francisco  e o Coordenador Adjunto Chorilli assinamos a presente ata.

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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