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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO 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  julho  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 o calendário de

eventos da Selam para o mês de julho e fez-se um breve comentário a respeito de cada um deles.

Foi ressaltando, entre os eventos, a Moção de Aplausos para os atletas da Terceira Idade, que

será realizada no dia 07 de julho às 15:30hs no Anfiteatro “Ari Telles de Oliveira” e o convite foi

estendido a todos e enalteceu o trabalho realizado pelas Professoras Marlene de Lima e Renata

Ganciar  e  todos  os  técnicos  envolvidos  com  a  seleção  da  terceira  idade  de  Piracicaba,

conquistando o hexacampeonato na 18ª edição dos jogos abertos da terceira idade em Presidente

Prudente; e elogiou a conquista do eneacampeonato da seleção de Piracicaba nos Jogos Abertos

em Lins, e mostrou o troféu destas conquistas. O conselheiro Rubens Leite do Canto Braga, falou

sobre a grande quantidade de atletas da terceira idade que tem em Piracicaba e que chega a

ponto de “exportar” participantes para outras cidades. O conselheiro Luiz Antônio Chorilli explicou

sobre  a  dificuldade  em  vencer  os  Jogos  Abertos  da  Terceira  Idade  e  da  importância  desta

conquista. Não tivemos pedido de renovação de nenhuma entidade ou associação neste mês. O

coordenador  João  Francisco  comunicou  a  substituição  do  conselheiro  Dante  pelo  Rafael

Bitencourt, da SEMAC, tendo como suplente o Sidney Castro; e avisou também do afastamento

do conselheiro Masson por ser candidato a Deputado Federal, e no lugar dele entra Valéria da

Diretoria  de Ensino;  informou que começaram as obras do Estádio Municipal  Barão da Serra



Negra em parceria com o Ministério do Esporte, com orçamento de 1,6 milhão; e disse que foi

assinado o convênio do Centro de Especialização do Esporte nas modalidades vôlei e basquete

no Bairro Monte Rey 2 e terá início todo o processo. O conselheiro Chorilli informou que a licitação

das cadeiras e da cobertura do Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas serão realizadas em

conjunto.   O  conselheiro  Sérgio  Camarda  contou  sobre  a  sua  participação  no  Congresso

Internacional  de  Medicina  Esportiva  em  Miami,  onde  ele  apresentou  o  trabalho  de  pesquisa

realizada com o time de futebol XV de Novembro. 

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 Luiz Antonio Chorilli assinamos a presente ata.
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