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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER 
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 

2013.

CONSELAM

Às 19 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no Centro de Qualificação 

Profissional  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 outubro do corrente ano. O coordenador João 

Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos e informou 

que neste mês não temos pedidos de registro ou renovação por parte de entidades, e passou a 

todos a relação de eventos do mês e disse que a SELAM vai mandar por email também, e fez 

a  leitura  desta  relação  de  eventos,  convidando  a  todos  a  participar,  e  fez  referência  ao 

encerramento da 15ª Copa Rocha Neto no dia 03 de novembro apartir das 8h, no campo da 

Associação Educando pelo Esporte, na Avenida 31 de março, e abriu a palavra a todos para 

seus  informes  e/ou  eventos.  Em  seguida  explicou  sobre  a  formação  das  comissões  do 

Conselho,  e  passou  relação  dessas  comissões  a  todos.  O  conselheiro  Dante  da  SEMAC 

informou sobre o Fentepira que acontece no Teatro do Engenho de 01 à 09 de novembro 

sempre as 19h, o 5º Encontro LGBT, na Estação da Paulista nos dias 7, 8 e 9 de novembro ás 

8h30 e a Feira de Tatuagem no dia 28 de novembro, no Engenho Central. O conselheiro Edson 

Modesto informou sobre o evento  do Dia do Atleta  que acontece no Clube de Campo de 

Piracicaba,  no  dia  26  de  novembro  ás  19h.  O  coordenador  do  conselho  João  Francisco 

informou sobre os Jogos Estaduais do Idoso, que acontece na cidade de Santos, entre os dias  

04 à 08 de dezembro, e informou sobre a final  estadual  do Campeonato de Flags, com a 

participação do time de Piracicaba Cani Cutters, e então começou um relato sobre os Jogos 

Abertos do Interior, que aconteceram na cidade de Mogi das Cruzes, de 16 à 26 de outubro, 

comentou sobre as mudanças no regulamento deste ano, que trouxe várias dificuldades para 

nossas  equipes,  sobre  os  resultados  positivos  obtidos  apesar  dessas  dificuldades  no 
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regulamento, falou da superação das equipes em relação ao ano passado. A conselheira Ana 

Silvia também relatou sobre o alojamento, a alimentação das equipes e toda a logística que se  

faz necessário para as modalidades terem um atendimento adequado. O conselheiro Chorilli  

comentou sobre a pontuação que as equipes apresentaram neste ano, e também das outras 

cidades,  fez  seus comentários  a  respeito  do  regulamento  deste  ano.  O coordenador  João 

Francisco leu ofício que a SELAM recebeu do Presidente da Federação Paulista de Atletismo, 

elogiando  a  equipe  de  trabalho  do  atletismo  e  das  outras  modalidades  em  geral.  O 

coordenador João Francisco comentou sobre a relação entre potencial econômico e potencial 

esportivo das cidades que participam dos Jogos Abertos, onde Piracicaba se destaca e os 

dirigentes das outras cidades percebem isso, e também informou sobre o quadro de medalhas 

dos Jogos, disse que Piracicaba ficou em 1º lugar e se a classificação seguisse esse quadro de 

medalhas como é feito nas Olimpíadas, Piracicaba seria a grande campeã dos Jogos Abertos 

de 2013. O conselheiro Clevis fez a leitura da ata da reunião de 05 de agosto, e o conselheiro  

Dante comentou sobre um estudo realizado por um grupo de pessoas para aumentar o número 

de vagas para estacionamento no Parque da Rua do Porto, seriam vagas em 45 graus desde a 

guarita  até  o fim do Parque,  mas não foi  permitido  pelo  Comdepac.  O conselheiro  Sergio 

perguntou sobre email que recebeu de professora da Unimep sobre questões do esporte e 

lazer na cidade, e o coordenador João Francisco explicou que isso seria sobre a Agenda 21 e 

disse que esse processo começou anos atrás e agora está na fase de recalibragem e convidou 

a todos a participarem das reuniões que vierem a acontecer para colaborarem nesse novo 

processo em parceria com a Unimep.

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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