
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015.

CONSELAM

Às  16  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 março 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  os  conselheiros  divulgarem  seus  informes,  em  seguida  apresentou  a  Profa.

Priscilla  Ferreira  que  estará  representando  a  Secretaria  de  Educação,  no  lugar  do  Sergio

Romanini que está de licença; passou os documentos de duas entidades para os conselheiros

avaliarem o pedido de renovação da Liga Piracicabana de Futebol de Salão e o pedido de

registro da Associação Esporte Futuro; passou a relação de eventos do mês de abril, convidou

todos a prestigiarem e fez a leitura comentando cada evento, fez elogios aos funcionários da

Selam que conseguiram dar suporte adequado e de maneira muito competente para os 16

eventos da área do esporte e do lazer que ocorreram no fim de semana passado na cidade, e

também aos parceiros como a Secretaria de Educação que cedeu o anfiteatro para o I Curso de

Bocha Rafa; falou da Copa Brasil de Biribol que aconteceu nas piscinas do Clube Cristovão

Colombo e do Complexo Aquático Municipal “Dr. Samuel de Castro Neves” e comentou que na

cidade temos 4 piscinas de Biribol  que é muito raro numa cidade do interior,  o conselheiro

Chorilli falou que as disputas nesta Copa foram de alto nível, o Coordenador João Francisco

disse que a final foi muito disputada terminando em 34 a 32, e comentou sobre a evolução da

modalidade  no  país;  informou  do  Festival  de  Ginástica  Artística  do  PDB  no  SESI  onde
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participaram crianças a partir de 05 anos e a competição teve nível técnico muito bom, onde a

equipe de Barueri veio prestigiar o evento; e mais uma Academia ao Ar Livre foi inaugurada

sábado e falou sobre mais essa conquista para a cidade; mencionou a abertura do 32º Jogos

Comunitários  no Ginásio  Waldemar  Blatkauskas que foi  emocionante  com as comunidades

integradas de quase 50 bairros da cidade, que vão disputar 30 modalidades de 5 categorias

diferentes; e disse também que aconteceu no domingo uma etapa da Liga Paulista de Tênis de

Mesa no Mini  Ginásio Garcia Neto, evento organizado pela Fran TT,  e falou que a grande

quantidade  de  mesas  impressiona  até  quem está  acostumado  com as  competições  dessa

modalidade,  e  neste  evento  tivemos  a  presença  do  Prof.  Paulo  de  Camargo,  Técnico  da

Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa; também no domingo ocorreu a 1ª Etapa do

Circuito Masculino de Voleibol de Praia no Parque Prezotto, e o coordenador João Francisco

comentou que o ponto positivo é que o local já está pronto aqui na cidade para competições

desse porte, o conselheiro Chorilli disse que o Campeonato Paulista da Federação de Voleibol

de  Praia  será  aqui  na  cidade  em  agosto;  o  coordenador  comentou  que  Piracicaba  está

credenciada com 06 lugares de treinamento para modalidades olímpicas, somente a cidade de

São Paulo e Rio de Janeiro tem mais lugares aprovados que a nossa cidade, mas a escolha

das  delegações  olímpicas  depende  de  vários  outros  fatores  fora  da  área  do  esporte;  o

conselheiro Fred comentou que a questão política atrapalha o esporte, e segundo ele, este é

principal problema dentro do esporte no país, e neste momento foram feitos vários relatos e

comentários sobre as questões esportivas no Brasil, as discussões políticas dentro do esporte,

as dificuldades no país sobre as leis do esporte; em seguida o coordenador passou a todos a

relação de eventos para o ano de 2015: Jogos Abertos da Juventude em Sertãzinho, Jogos

Regionais  em  Santa  Bárbara  D’Oeste,  Jogos  Regionais  do  Idoso  em  Mogi  Guaçú,  Jogos

Abertos do Idoso em Araraquara e Jogos Abertos do Interior em Ribeirão Preto; e também uma

relação de intervenções e obras realizadas pela Prefeitura em próprios públicos esportivos,

informou do falecimento da Maria atleta do vôlei da 3ª idade, e informou também do acidente de

carro ocorrido ontem com a conselheira Valeria Fernandes e disse que ela está passando bem;
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falou da eleição do Conselam no mês que vem, citou a importância da participação dos atuais

conselheiros, pediu para que estejam sempre conosco participando para não corrermos o risco

de parar o andamento das ações que conquistamos até agora; em seguida as entidades foram

votadas  positivamente  por  unanimidade;  a  conselheira  Nilza  informou  do  evento  “Encontro

Regional de Xadrez” no Sesc dia 12 de abril às 10h; a conselheira Flavia informou que dia 18 de

abril se inicia o Campeonato Paulista de Basquete Cadeira de Rodas com o 1º jogo no Mini

Ginásio Garcia Neto às 15h; o coordenador informou que ele vai coordenar duas clínicas de

Quimbol na cidade de São Paulo.

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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