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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014.

CONSELAM

Às 18 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 maio 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 da

entidade Luzitano Futebol Clube que está pedindo renovação do seu registro no Conselho, e

também o pedido de parecer positivo da Associação Bochofila de Piracicaba, que já foi votado

positivamente o seu registro no Conselho, para análise de todos; informou que a conselheira

Adriana Pássari já passou na SELAM antes da reunião e analisou os documentos e fez seu voto

positivo para esses dois pedidos. Em seguida passou a todos o calendário dos eventos da Selam

no mês de junho, leu e comentou alguns dos eventos, falou sobre a inauguração de mais uma

Academia  ao  Ar  Livre  no  Bairro  Algodoal  na  Praça  Mario  Teles,  totalizando  40  Academias

inauguradas até agora, com mais 05 licitadas teremos até o fim deste ano aproximadamente 50

Academias instaladas; informou sobre o Projeto Informa/Em forma que já está em andamento e

terá  em  breve  seu  lançamento  oficial,  e  comentou  sobre  a  reformulação  das  licitações  em

parceria com a SEDEMA para melhorar a qualidade das Academias que estão sendo adquiridas

pela  Prefeitura;  falou  sobre  o  convênio  existente  entre  a  Prefeitura  e  o  Clube  Palmeiras,  e
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convidou a todos para o café da manhã que haverá nesta quinta-feira, dia 05 de junho às 9h da

manhã no Clube Palmeiras com a presença do Prefeito Gabriel Ferrato para a assinatura da

renovação  do  contrato;  passou  a  todos  a  revista  editada  pela  admisnitração  da  Prefeitura

contendo todas as melhorias realizadas na cidade,  como sendo uma prestação de contas  à

população do ano de 2013 na administração do Prefeito Gabriel Ferrato; justificou as ausências

das conselheiras Luciana Pavan, da Secretaria de Saúde, da Rafaela e do conselheiro Masson;

comentou sobre o Ginásio de Lutas “Vereador Pira” no Bairro Jaraguá, falou da reforma que

houve e dos eventos que já estão sendo realizados no local com sucesso, e está sendo estudado

para ser usado para a modalidade GR – Ginástica Rítmica também futuramente; passou a todos

uma programação  de  eventos  em geral  na  cidade,  de  todas  as  Secretarias  da  Prefeitura  e

comentou que vários desses eventos são esportivos ou tem relação com a área do esporte, do

lazer ou das atividades motoras; informou sobre mais uma conquista que foi o Núcleo do Esporte

Social no Bairro Novo Horizonte, em parceria com a Casa do Amor Fraterno; passou a todos o

convite  feito  pelo  Diretor  do  SESI,  Marcelo  Mazzei  para  a  Exposição de fotos  e  objetos  do

massagista da seleção brasileira de futebol, Mário Américo, que estará se realizando no período

de 06 de junho à 30 de julho no SESI da Vila Industrial; comentou sobre o aumento do número de

corridas de ruas que vem se realizando na cidade com sucesso, disse que nesses eventos vem

aumentando a frequência de famílias inteiras participando e de mulheres, sendo um ponto muito

positivo a observar; contou sobre o sucesso do evento Dia do Desafio que se realizou no dia 28

de maio, que as atividades realizadas vem crescendo e está ficando muito legal assim; informou

sobre o JEI – Jogos Estaduais do Idoso, que se realizará de 05 à 08 de junho, na cidade de

Presidente Prudente, comentou sobre as dificuldades dessa competição a começar pela distância

da cidade sede, e pediu a torcida de todos para a delegação que sai dia 05 de junho, ás 8h da

manhã do Ginásio Waldemar Blatkauskas; e também falou dos Jogos Regionais na cidade de

Lins de 18 à 28 de junho, sendo o Congresso Técnico dia 06 de junho (sexta-feira),  e com

reunião dos técnicos das modalidades no dia 10 de junho ás 14 horas no anfiteatro do Estádio;

neste momento os dois pedidos das entidades foram votados positivamente por unanimidade. O

conselheiro Flavio perguntou da possibilidade de aumentar a renda para o Fundo do Esporte,

sugeriu através de lei do ISS, onde o coordenador João Francisco e o conselheiro Chorilli fizeram
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comentários  a  esse respeito  explicando das dificuldades que com relação a  esse assunto e

disseram que o ideal seria aumentar a renda, trazendo mais eventos para gerar receita.

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 Luiz Antonio Chorilli 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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