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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE

2013.

CONSELAM

Às 16 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de reuniões da

chefia de gabinete no 11º 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  novembro  do  corrente  ano.  O

coordenador João Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença

de  todos,  e  em  seguida  passou  a  relação  de  eventos  da  Selam  do  mês  de  dezembro,

informando sobre os eventos, foram feitos vários comentários a respeito de cada um deles.

Também comentou sobre a quantidade de corridas de rua que acontecem na cidade, disse que

já não temos mais datas para realizar eventos desse tipo. Informou ainda sobre a Corrida do

Centenário do XV que acontece no dia 15 de dezembro com a largada ás 8h30 em frente ao

Estádio Municipal. O conselheiro Fabiano informou que a retirada dos kits desta corrida será

no Sesc, e disse que está acontecendo no Sesc uma exposição de fotos do Centenário do XV,

junto com a exposição de jogos de botão, organizado pelo Adriano do SESC com desenhos

das camisas do XV. O conselheiro Flavio informou que hoje ás 20h haverá o jogo da final de

vôlei  masculino contra a cidade de Caieiras,  no Ginásio Municipal,  e salientou que o time

precisa ganhar.  A conselheira  Mônica informou do evento de entrega dos certificados aos

participantes da olimpíada da 3ª idade, dia 03 de dezembro, às 14h, no auditório do Engenho

Central. A conselheira Adriana informou que haverá o jogo da final de futebol feminino da Copa

Mulher, contra São Caetano do Sul, domingo dia 01 de dezembro na casa do adversário. O

coordenador  João  Francisco  comentou  que  neste  fim  de  semana  várias  modalidades

obtiveram êxito,  afirmando ainda que o  time de handebol  masculino  ganhou neste  fim de

semana na cidade de Franca, o basquete feminino sub 19 ganhou de São Caetano do Sul, e

fez elogios ao técnico Ariel e às atletas e disse que dia 27 de novembro elas participarão da
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entrega do troféu ao prefeito no gabinete, informou que o basquete feminino sub 17, da técnica

Ana Cristina ganhou também, o handebol cadete masculino da técnica Andrea Campos ficou

em 2º lugar e perdeu por um gol na prorrogação, e salientou que somente o time de futebol da

Selam perdeu  neste  fim  de  semana  que  passou  (em tom de  brincadeira).  Em seguida  o

coordenador passou a todos os documentos das entidades União Taquaral Futebol Clube que

está  pedindo  parecer  favorável,  da  Associação de Canoagem de  Piracicaba e  do Serrote

Futebol Clube que estão pedindo a renovação dos seus registros, apresentou a Associação

Superação Paradesportiva que está pedindo o seu primeiro registro de entidade. Comentou

que a conselheira  Nilze já  conferiu  esses documentos e está tudo certo,  e  comentou que

associações que trabalham com pessoas deficientes estão bastante atuantes na cidade. Citou

o exemplo da Corrida Ilumina onde tivemos participantes cadeirantes da AAPP – Associação

dos Amigos dos Paradesportistas de Piracicaba e da ONG Avistar que trabalha com deficientes

visuais. A conselheira Nilze comentou sobre o logo da Associação Superação que faz alusão a

todas as deficiências. O coordenador João Francisco explicou novamente sobre as comissões

existentes no Conselam e a participação dos conselheiros, e leu a relação dos nomes dos

conselheiros que em outras reuniões do Conselam já se inscreveram para as comissões e a

finalizou  nesta  reunião  com  a  ajuda  dos  conselheiros  presentes.  Portanto  as  comissões

ficaram assim:  Comissões Intermas Permanentes:  I – Comissão de Justiça composta por 06

(seis)  membros:  Fausto  Sylvestre  da  Rocha;  Clévis  Francisco  Lorenzi  Spada;  Edilson

Conceição do Amaral; Rosângela Silveira Demetrio; Dante Roberto Maciel Blezins; Flavio Luis

Estevam (suplente). II – Comissão de Finanças e Orçamento composta por 06 (seis) membros:

Frederico Dumio Derré Mitooka; Maria Joelma da Rosa; João Francisco Rodrigues de Godoy;

Nilze Meire Itepan; Fabio Manoel Lopes; Luiz André Filho; Daniela Antonia Leite Ferraz Molina

(suplente). III – Comissão de Políticas Públicas e Projetos composta por 12 (doze) membros:

Sergio Ricardo de Abreu Camarda; Luiz Antonio Chorilli;  Mônica Graner Martins Menegatti;

Débora  dos Santos  ;  Bernadet  Bueno de Camargo;  Adriana Nanias  de Aro  Passari;  José

Orlando de Almeida; Ana Silvia da Silva Dias; Rafaela Giordano;Rubens Leite do Canto Braga;

Fabiano Bragantini Mastrodi;   Tarcísio Mascarim; suplentes: Sergio Roberto Romanini; Flávia

Teles de Souza Bonato.  Comissões Temática: IV  Comissão interna de Atividades Motoras

composta  por  06  (seis)  membros:  Mônica  Graner  Martins  Menegatti;  Rosângela  Silveira
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Demetrio; Fabiano Bragantini Mastrodi; Clevis Francisco Lorenzi Spada; Dante Roberto Maciel

Blezins; Maria Joelma da Rosa; suplentes  Marcelo Astolphi Mazzei; Flavia Teles de Souza

Bonato;  Luciana   Maria  Pavan.  V  –  Comissão  Interna  de  Lazer  composta  por  06  (seis)

membros:  Debóra  dos  Santos;  Bernadet  Bueno  de  Camargo;  José  Orlando  de  Almeida;

Edilson Conceição do Amaral; Rafaela Giordano; Nilze Meire Itepan; suplente:  Edson José

Modesto. VI – Comissão Interna de Esportes composta por 12 (doze) membros: Sergio Ricardo

de Abreu Camarda; Luiz Antonio Chorilli; Fausto Sylvestre da Rocha;  Frederico Fumio Derré

Mitooka;  Adriana Nanias de Aro Passari; Tarcísio Mascarim; Ana Silvia da Silva Dias; José

Antonio  do  Amaral  Caprânico;  Fabio  Manoel  Lopes;  Luiz  André  Filho;   João  Francisco

Rodrigues de Godoy;  Rubens Leite do Canto Braga; suplentes:  Flavio Luis Estevam; Daniela

Antonia Leite Ferraz Molina; Sergio Roberto Romanini; Gustavo Henrique Souza Pinto. Após

informou sobre os Jogos Abertos do Idoso que acontece de 04 a 08 de dezembro em Santos,

convidando  a  todos  para  estarem  no  Ginásio  Municipal  dia  04  as  12h  para  a  saída  da

delegação que vai representar a cidade, dizendo que este ano o grande desafio será contra a

cidade de Santos, que será a sede dos jogos e por este motivo podem participar em todas as

modalidades mesmo que não tenham se classificado na sua fase regional, e foram feitos vários

comentários a respeito das regras destes Jogos. O conselheiro Chorilli comentou sobre a sua

participação no congresso técnico na cidade de Santos, e disse que a 1ª dama do Estado é

madrinha e acompanha de perto estes Jogos, e foram feitos vários comentários sobre a cidade

sede  poder  participar  de  todas  as  modalidades  oferecidas,  sobre  as  leis  de  incentivo  ao

esporte, sobre as dificuldades de captação de recursos para projetos, e sobre as dificuldades

em sediar competições. Ao final da reunião a conselheira Adriana fez um agradecimento a

Selam pelo apoio à 2º  edição dos Jogos Abertos  dos Contabilistas,  onde Piracicaba ficou

campeã geral neste fim de semana, elogiou as instalações da Ass. dos Funcionários Públicos

Municipais e em especial ao Prof. Fabio do tênis de mesa; comentou a parceria com a Setur

que esteve presente no evento com produtos de artesãos de Piracicaba que ficaram expostos

durante as competições, e disse que uma van fez um tour pela cidade com os atletas que não

estavam em competição; ela ficou de fazer um release para a imprenssa e agendar uma data

com  o  prefeito  para  a  entrega  simbólica  do  troféu  da  competição.  O  coordenador  João
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Francisco perguntou antes de terminar a reunião se todos aprovavam os pedidos de registros e

renovações das entidades e todos concordaram e foram aprovados por unanimidade.

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


