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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO 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 setembro do corrente ano. O coordenador João

Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, pediu para

todos não se esquecerem de assinar o livro de presença, e que no final da reunião abrirá espaço

para  todos  que  quiserem  e  tiverem  recados  e  informes,  em  seguida  passou  a  todos  os

documentos das duas entidades que estão pedindo a renovação dos seus registros: Esporte

Clube Rezende e Gremio Desportivo do Cecap. E passou a todos o calendário de eventos do

mês e disse que vai mandar por email também, fez a leitura do calendário e alguns comentários

sobre  os  eventos,  comentou sobre  o  sucesso da 10ª  Olimpíada Municipal  da  3ª  Idade que

terminou na quarta feira passada, dia 24 com o baile de encerramento, e disse que o vereador

Pedro Kawai vai fazer uma moção de aplauso com data a ser marcada ainda; comentou sobre a

homenagem  aos  Profissionais  de  Educação  Física  realizada  na  Câmara  de  Vereadores,

proposta pelo vereador Andre Bandeira; contou do evento realizado no Clube Cristóvão Colombo

em homenagem aos  atletas  que  conquistaram o Eneacampeonato  nos  Jogos  Regionais  na

cidade de Lins; comentou sobre a Corrida Trifatto e o 25º Enduro do Caipira que aconteceram

neste fim de semana. A conselheira ana Silvia contou sobre a Final Estadual dos Jogos da

Juventude de 10 à 18 de outubro em Itapetininga, e a nossa delegação irá com 130 atletas neste

ano, e o conselheiro Chorilli será o chefe da delegação da regional de Campinas nestes jogos. O

coordenador João Francisco disse que as equipes que se classificaram para estes jogos já
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merecem elogios  porque fazemos parte  de  uma região  muito  forte,  de  alto  nível  técnico;  e

colocou ao conselheiro Flavio que seria um desafio para ele montar uma equipe sub-19 de vôlei

para participar dos Jogos da Juventude. Em seguida os conselheiros fizeram vários comentários

sobre os incentivos e apoios ao esporte no mundo, e o coordenador João Francisco disse que

aqui  no  Brasil  são  os  municípios  que  apoiam  e  sustentam  as  equipes  esportivas,  que  os

mecanismos  de  incentivo  ao  esporte  que  existem,  na  prática,  não  funcionam;  e  leu  as

justificativas de ausências dos conselheiros: Rubens Braga, Valéria Fernandes, Flavia Teles,

Bernadet Bueno, Marcelo Mazzei, Mônica e Sergio Romanini; e contou que saiu a licitação dos

assentos para a reforma do Ginásio Municipal que será realizada em etapas; em seguida houve

a  votação  da  renovação  dos  registros  deste  mês,  e  foram  votados  positivamente  por

unanimidade.

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.

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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