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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO 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  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  comunicou  sobre  os  novos

conselheiros Rafael Bitencourt da SEMAC, Valéria da Diretoria de Ensino e Marcelo Mazzei do

SESI, e citou a importância da presença de todos que os Conselhos acabam sendo um órgão

parceiro da administração pública; explicou  que as datas podem sofrer alterações por conta do

calendário esportivo, os horários são alternados entre 16 e 18 horas para atender a todos; em

seguida passou a documentação das entidades que estão pedindo o registro ou renovação para

todos os conselheiros analisarem. Os pedidos de registro são: Associação Lutando pela Paz e do

Centro  Cultural  e  Recreativo  Cristovão  Colombo,  os  outros  são todos pedidos de renovação:

Associação Amigos do XV, Associação Atlética Fortaleza Parque Orlanda, Esporte Clube Novo

Horizonte, Instituto  Educacional Piracicabano, e informou que o conselheiro Chorilli  assumiu a

presidência  da  Associação  Amigos  do  XV,  e  Chorilli  comentou  que  a  Petrobrás  investe  em

Entidade que possuem um selo de referência, e única entidade em Piracicaba que possui este

sela é o Educando pelo Esporte, e disse que deveria haver um incentivo às outras entidades pra

terem este selo. O coordenador João Francisco explicou que já foi tentado pedir patrocínio para

Petrobras através de projeto realizado pela Branca que estava na Selam, mas não foi aprovado. O

conselheiro Fred sugeriu fazer os projetos através do Passe de Mágica, que talvez assim seja

mais fácil e citou o Projeto Top Tem, que está patrocinando 10 atletas de 5 modalidades, sendo 2

do taekwondo  de  Piracicaba.  O coordenador  João  Francisco  disse  que  passou  para  todos o

calendário de eventos de agosto por email, e foi lendo e comentando cada evento do mês; em

seguida justificou as ausências de Sérgio Camarda, José Caprânico, Fabio Cenoura e Bernadet; e



comentou que a Associação de Basquete está com nova diretoria e na sexta feira dia 01 terá

apresentação para o Prefeito; informou que o Prefeito assinou a ordem de serviço para reforma do

Campo do Jardim Oriente, autorizou a reforma da quadra e campo do Jardim Tóquio e lembrou

que o Leandro faz um trabalho comunitário nesse campo com aulas de Futebol, e será realizado

melhorias na iluminação interna e externa do Ginásio do Vila Sônia, informou que o Ginásio de

Lutas no Jaraguá está em pleno uso após a reforma, com aulas durante a semana e eventos nos

fins de semana; comentou sobre as finais dos campeonatos amadores e varzeanos que está com

muito movimento nos fins de semana, seja nos campeonatos ou com amistosos; e neste momento

todos  os  conselheiros  fizeram suas  observações  e  informações,  onde  houve  um debate  nas

questões  esportivas  no  Brasil.  O  conselheiro  Marcelo  Mazzei  informou  que  o  Sesi  está

participando dos Jogos Industriais, e disse também que a pista de Atletismo passará por reforma,

inclusive a arquibancada.

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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