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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.

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 março 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 salientou a importância das

alternâncias no horário das reuniões, para poder contemplar maior número de conselheiros a

participar. A conselheira Flávia justificou a ausência do conselheiro Edson Modesto que estava

em competição no Clube de Campo, e avisou que ele disse a ela não ter recebido o e-mail da

reunião, e o conselheiro Clevis ficou de verificar com a Maitê o ocorrido. O coordenador João

Francisco  passou  a  todos  a  documentação  das  Associações  que  estão  pedindo  registro  e

renovação para análise, e disse que a funcionária da Selam já verificou e não houve problemas,

no caso a Associação Amigos do Paradesportistas de Piracicaba o pedido é de renovação do

registro. O Cantagalo Futebol Clube e a União Paulista Futebol Clube são pedidos de registro.

Em seguida circulou a todos o calendário de eventos do mês de abril  da Selam, leu e fez

comentários  sobre  os  eventos  convidando  a  todos  a  prestigiarem os  eventos;  comentou  e

explicou sobre o Projeto em  Forma nas Academias ao Ar Livre da cidade; contou como foi a

Corrida  Noturna na Esalq  no último sábado,  dizendo que foi  um sucesso de participantes;

informou ainda da licitação da reforma do Estádio Barão da Serra Negra, disse que serão R

$2.057.000,00 o que ocorrerá no dia 27 de março. Justificou a ausência dos conselheiros Dante

que estava em reunião em São Paulo, o Conselheiro Fábio que estava em competição e o

conselheiro Masson que estava em reunião fora da cidade. O conselheiro Bruno perguntou
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sobre tempo para começar a intervenção no Estádio após a licitação e o coordenador João

Francisco explicou que poderá ser em breve, e este perguntou se a Educação já tinha mandado

ofício pedindo os espaços para uso nos Joguinhos da Educação e Bruno disse que eles ainda

estão organizando e mandaram em breve, informou que os Joguinhos neste ano acontecem de

22 de maio à 11 de junho. A conselheira Flavia informou que haverá um Torneio de Basquete

sobre  Rodas  no  Mini  Ginásio  mas  ainda  não  tem  data  marcada,  e  o  coordenador  João

Francisco perguntou sobre as cidades e equipes que pretendem participar, e por uma questão

de organização pediu para agendar os espaços com antecedência. A conselheira Bernadete

justificou  suas  ausências  nas  reuniões  por  problemas  de  agenda.  E  o  coordenador  João

Francisco disse que entende essa situação por todos viverem uma agenda apertada e valorizou

a presença dos conselheiros que participam das reuniões há bastante tempo. O coordenador

João Francisco passou folhetos da Copa de Futebol de Salão, da inauguração da Academia ao

Ar Livre na Vila  Industrial,  dizendo que foi  adiada por  causa da chuva,  da inauguração da

Academia ao Ar Livre no Novo Horizonte explicando das dificuldades encontradas com relação

a  baixa  qualidade  de  alguns  equipamentos  anteriores.  A  Selam e  o  Sedema refizeram as

descrições  para  as  licitações  melhorar  assim  os  equipamentos  oferecidos  à  população.  A

conselheira Bernadete perguntou como ter acesso a essas informações de eventos e folder,

para expor na sede do Ilumina, e o coordenador João Francisco orientou fazer contato com

Miromar da Comunicação Social, e passou cartaz da corrida de revezamento que acontecerá na

Unimep. O conselheiro Clevis informou sobre o JORI, que acontecerá nos dias 3 à 6 de abril em

Mogi Guaçú. Os registros foram votados positivamente por unanimidade. O coordenador João

Francisco informou que o Ginásio de Lutas no Jaraguá está reabrindo suas atividades com

trabalho permanente com aulas de lutas, depois da reforma executada, sendo que no local já

aconteceu também um evento  de Muay Thai  com sucesso.  O conselheiro  Sergio Camarda

informou  sobre  a  sua  participação  no  Congresso  Americana  de  Medicina  Esportiva,  que

acontece de 27 à 31 de maio, em Orlando (EUA), onde seu trabalho foi  aprovado sobre o

desequilíbrio muscular em atletas de futebol, e fez comentários sobre o assunto, dizendo que

este trabalho poderá ser usado para os paratletas do tenis de mesa, e o coordenador João

Francisco lembrou que Piracicaba é um Centro de Excelência de Paratletas no tenis de mesa.
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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 e o Coordenador Adjunto assinamos a presente ata.

João Francisco Rodrigues de Godoy Luiz Antonio Chorilli

Coordenador do CONSELAM Coordenador Adjunto do Conselam

Prof. Clevis Lorenzi Spada Mônica Graner

1º Secretário do CONSELAM 2ª Secretária do CONSELAM
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