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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE

2014.

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 fevereiro 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 folhetos

dos programas da Selam, folhetos da programação do Carnaval 2014 na cidade, da inauguração

da Academia ao Ar Livre na Praça Domingos Sávio, no Bairro Alto, dia 28 de fevereiro, sexta-

feira, às 16h30, e folhetos da inauguração da Academia ao Ar Livre, no bairro Chapadão, que

ocorreu no dia 21 de fevereiro, sexta feira passada, ás 18h30, e disse que são 40 Academias no

total com licitação para mais 5 neste ano, e contou que foram feitas várias vistorias e estudos

para refazer essas licitações pra garantir melhorar a qualidade do material dessas Academias

pelo mesmo preço; e depois passou os documentos das entidades que estavam pedindo registro

ou renovação para todos avaliarem, APIV – Associação Piracicabana de Voleibol (renovação),

CCP-  Clube  de  Campo  de  Piracicaba  (renovação  -  falta  balancete),  ABOPI  -  Associação

Bochofila  de  Piracicaba  (pedido  de  registro),  Associação  Desportiva  Fran  TT  (renovação),

Associação Atlética Educando pelo Esporte (pedido de parecer), AGOP – Associação Ginástica

Olímpica de Piracicaba (renovação), LPV – Liga Piracicabana de Voleibol (renovação – falta

balancete), Associação Desportiva Cultural Abzalão (renovação – falta balancete), Associação

Piracicabana de Taekwondo (renovação – falta balancete), o coordenador explicou que o voto



fica condicionado a entrega dos documentos que estão faltando,  disse também que temos 55

entidades registradas no Conselho, e salientou a importância de incentivar as modalidades a

regularizarem sua situação; e passou a palavra ao conselheiro Dante para fazer a leitura da

relação de eventos do mês de março da Selam, e fez vários comentários a respeito de cada

evento, como a reforma do ginásio de lutas, no Bairro Jaraguá, para atender ao eventos e as

aulas; comentou que a palestra do prof. Roberto Paes da Unicamp sobre Esporte e Educação,

faz parte de um rol de palestras que o Sesc está realizando com profissionais que trabalham na

área da Educação; convidou a todos para a cerimônia de abertura dos 6º Jogos Estudantis de

Piracicaba,  hoje  às  19h30,  no  Ginásio  Waldemar  Blatkauskas,  e  informou  que  neste  ano

retornou a modalidade vôlei de areia e foram incluídos o biribol e a coreografia; o conselheiro

Fred sugeriu colocar o Quimbol nestes jogos, e o coordenador Johnny lembrou que neste ano

faz 10 anos do falecimento do Quim, criador do Quimbol; e comentou sobre o evento de skate

que movimentou as  três  pistas  da cidade;  falou  sobre  os  contratempos com o trânsito  que

aconteciam com as corridas noturnas na cidade, e foi retomado agora com a corrida noturna

Star Night Run, dia 22, com largada às 20h, que acontecerá no campus da Esalq; e mencionou a

luta para que as leis de incentivo sejam semelhantes às leis do Fumdeca, onde as decisões

acontecem  dentro  no  município,  disse  que  várias  entidades  sociais  estão  fazendo  projetos

esportivos para pleitear verbas do Fumdeca, na Selam temos dois projetos patrocinados pela

Caterpillar  através  de  leis  de  incentivo,  os  Jogos  Comunitários  e  o  Encontros  Esportivos;

informou sobre a nova lei 7.767 de 11 de novembro de 2013, que fala da isenção das taxas de

eventos esportivos para maiores de 60 anos, inclusive as corridas de rua, possibilitando aos

corredores mais antigos na cidade participarem gratuitamente; foram votados por unanimidade

os registros  das entidades,  condicionados à entrega dos documentos que estão faltando,  e

sugeriu  convidar  uma  entidade  ou  associação  por  reunião  para  divulgarem o  trabalho  que

realizam; o conselheiro Sr. Rubens Braga perguntou sobre o pedido do Panorama Futebol Clube

e o coordenador Johnny respondeu que serão realizadas melhorias no campo e reforma das

traves;  o  conselheiro  Orlando  do  Sedema  informou  do  Festeco,  o  Festival  Ecológico  que

acontece em setembro;  o  conselheiro Fred Mitooka informou sobre a coleta de imagens de

atletas da cidade, que serão realizadas por um publicitário para uma campanha na web para

angariar patrocinadores, e foram escolhidos 10 atletas das modalidades Taekwondo, Skate e

Jiu-Jitsu; a conselheira Adriana informou que o 2º lugar no concurso Garota Fitness foi para a

piracicabana Daniele,  e  também comentou sobre o novo caderno de esportes do Jornal  de

Piracicaba e disse para todos da área do esporte mandarem notícias prontas para o Jornal de



Piracicaba; o coordenador comentou que na Selam temos o assessor de imprensa Leandro

Bollis, mas várias matérias produzidas não são publicadas em alguns órgãos da imprensa; e

comentou sobre o jogo de futebol e almoço em família que houve no Clube de Campo com a

presença de Wanderlei Luxemburgo e Denilson; e também sobre o jogo de futebol do time da

Selam contra o time de Santa Terezinha onde a Selam ganhou de 3 a 2, tendo como  jogadores

o prefeito Gabriel  Ferrato,  vereador Pedro Kawai,  o secretário de obras Arthur Ribeiro, e o

vereador Longatto.

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

João Francisco assinamos a presente ata.
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