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

ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014.

Às 17 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 outubro 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 novamente

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 semana do karatê, do Seminário

Internacional do Karatê, o Dia Mundial e Municipal do Karartê e das homenagens na Câmara dia

30  às  19h30;  falou  dos  Jogos  Abertos  da  Juventude  em  Itapetininga  o  qual  tivemos  13

modalidades classificadas, comentou que esta competição é para jovens até anos do Estado

inteiro  e  destacou  as  modalidades  de  tênis  de  mesa,  handebol,  basquetebol  e  futebol,  e

comentou  sobre  as  modalidades  que  não  puderam  participar  por  conta  do  calendário  de

competições nacionais e internacionais; o conselheiro Chorilli falou sobre a conquista do 2º lugar

pela Delegacia Regional de Campinas, e falou que a Secretaria de Esportes do Estado está

querendo dar mais ênfase para estes jogos da juventude para o ano que vem, pois muitos

municípios não podem participar por falta de condições de levar seus atletas para competir, e

também comentou que a Secretaria do Estado pensa em melhorar a distribuição do calendário

pra o ano que vem, os jogos da juventude podem mudar para junho porque fica melhor. O
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conselheiro Orlando informou sobre o encerramento da Semana da Ética, que este ano teve o

tema: Gentileza gera gentileza; informou sobre a peça “Gandhi” no Teatro da Unimep Centro dia

30 às 19h30. O coordenador João Francisco informou sobre o 2º Curso de Capacitação para

Conselheiros Municipais  no anfi  teatro do Semae contando com 5 encontros.  A conselheira

Adriana Pássari informou que a Radio Onda Livre está com a Campanha de arrecadação de

Livros Infantis. O conselheiro Sergio informou do sucesso das clínicas de tênis que aconteceram

em duas escolas municipais com a capacitação de professores de educação física da rede

municipal, encerrando houve o evento no Mini Ginásio com demonstração e vivências para as

crianças  presentes.  A  conselheira  Valéria  informou  das  capacitação  que  houve  para  os

professores da rede estadual que contou com duas palestras e uma vivência. O coordenador

João Francisco informou que a unidade móvel e equipe do CREF estará em frente ao Ginásio

Municipal nesta semana para atender. O conselheiro Capranico informou sobre Pan Americano

de Paraquedismo. E no final da reunião foram votadas positivamente as duas renovações das

entidades Gremio Desportivo do Cecap e do Esporte Clube Rezende.

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

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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