ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO 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 agosto do corrente ano. O coordenador João
Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, pediu para
todos refletirem sobre os horários alternados das reuniões, para saber se está sendo adequado
desta forma, e avisou que neste mês não temos pedidos de registro e nem de renovação; e
informou que iniciou o processo de liberação das contribuições aos Clubes Amadores da cidade,
e começou o campeonato amador; informou sobre a festa de comemoração dos 18 anos da Ass.
Varzeana de Futebol no Sindicato dos Metalúrgicos, em seguida passou folhetos dos eventos
Meu Verde Minha Vida e do Festival Internacional de Kickboxing; contou sobre a homenagem da
Confederação Brasileira de Karate à Secretaria de Esportes, e passou o troféu para todos
enquanto o coordenador adjunto Chorilli contou sobre o evento e sobre o Projeto do Karate. O
coordenador João Francisco falou que sempre temos que ter parcerias locais e estaduais, e da
importância destas parcerias; contou sobre os eventos que ocorreram no fim de semana passado,
o tênis de mesa no Clube de Campo de Piracicaba, e neste fim de semana teremos o Judo no
CCP, falou dos Jogos Comunitários, do evento de Kung Fu e da Corrida Gazeta, e passou o
calendário de eventos do mês, leu e comentou os eventos de setembro. A conselheira Mônica
falou da X Olimpíada Municipal da 3ª Idade que tem a abertura no dia 02 de setembro, com
participação de 30 grupos e com as modalidades novas de basquete adaptado e tênis de campo.
O coordenador João Francisco contou sobre a implantação do Centro de Treinamento
Panamericano de Kickboxing em Piracicaba, no Ginásio Multidisciplinar de Lutas e Artes Marciais.
A conselheira Adriana Passari perguntou da possibilidade de se fazer um levantamento dos

atletas piracicabanos com possibilidades de representarem a cidade nas Olimpíadas de 2016, e o
coordenador João Francisco comentou sobre a importância desse levantamento mas também
pode gerar uma pressão muito grande nos atletas, e todos os conselheiros fizeram comentários a
esse respeito. O coordenador adjunto

Chorilli fez um breve relato sobre o patrocínio dentro do

esporte. A conselheira Flavia informou dos jogos de basquete sobre rodas que haverá nos dias 06
(sábado) e 14 (domingo) ás 15 horas no Mini Ginásio. A conselheira Adriana Pássari perguntou
sobre a reforma do Ginásio e o coordenador João Francisco explicou que isso é feito por etapas,
e estamos na etapa de colocação das cadeiras.
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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