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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.

Conselam

Às 16 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 abril  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 todos os documentos das

entidades  que  estão  pedindo  renovação  do  seus  registros  no  Conselho,  para  análise;  o

conselheiro Fred perguntou se uma entidade de outra cidade poderia ter registro no Conselho

daqui,  e  o  coordenador João Francisco explicou que só poderia  se a  entidade for  em nível

estadual ou nacional; o conselheiro Dante comentou sobre o projeto de lei do vereador Trevisan

que diz ter que passar pela Câmara os certificados de Utilidade Pública e a renovação pelo

executivo, mas o coordenador João Francisco explicou que já é feito assim; a conselheira Nilze

comentou que no Comcult se discutiu sobre as sedes das entidades, que muitas estão em prédio

público, e comentou que a verba que recebem já é reduzida e não há condições de pagarem um

aluguel  para  suas  sedes.  O  coordenador  João  Francisco  passou  a  todos  o  calendário  dos

eventos da Selam no mês de maio, leu e comentou os eventos, e ficou de passar por email

também, e fez um agradecimento à Secretaria de Cultura e à Faculdade Anhanguera pelo apoio

ao Projeto Lazer no Parque. O conselheiro Chorilli pediu para incluir neste calendário os jogos

das federações, e ficou da Ana Sílvia passar para o Alexandre todo mês as datas dos jogos; O

coordenador João Francisco abordou sobre o Dia do Desafio, que acontece dia 28 de maio, e
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explicou sobre o sorteio das cidades que será dia 5 de maio em São Paulo, comentou sobre o

eneacampeonato conquistado pela seleção piracicabana da terceira idade, nos Jogos Regionais

da 3ª Idade, na cidade de Mogi-Guaçú, e convidou todos a prestigiarem o evento de moção de

aplauso e entrega do troféu para o prefeito no dia 28 de abril, às 16h30 no anfiteatro do Centro

Cívico,  o  conselheiro  Chorilli  pediu  para  o  Conselam  emitir  um  documento  de  repúdio  à

organização destes Jogos por ter um dia a menos de competição neste ano, e isso acarretou um

desgaste muito grande para os atletas da 3ª idade. O conselheiro Fred esteve na Europa e

comentou que os atletas não pagam passagem no transporte durante a semana, e disse que no

Brasil  deveria  ser  assim  também  porque  um  dos  grandes  problemas  para  o  esporte  é  o

transporte dos atletas para os treinos. O conselheiro Dante informou sobre a Festa das nações

que acontece entre os dias 14 e 18 de maio no Engenho Central, e também falou sobre a Virada

Cultural que acontece nos dias 24 e 25 de maio, e avisou que esta será a última reunião que ele

participa pois estará assumindo a assessoria do deputado Evandro Lozato, em São Paulo e por

isso está se desligando das funções de assessoria na Secretaria de Cultura. E antes de terminar

a  reunião  foram  votados  positivamente,  por  unanimidade,  os  pedidos  de  renovação  das

entidades: Bela Vista Nauti Clube, Grêmio Recreativo Parque Piracicaba, Internacional Futebol

Clube e Esporte Clube 7 de Setembro.

O  coordenador  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

adjunto Chorilli assinamos a presente ata.

João Francisco Rodrigues de Godoy
Coordenador do Conselam
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Primeiro Secretário do Conselam

Monica Graner
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