ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.
CONSELAM
Às 16 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de reuniões da
chefia de gabinete do Prefeito, 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 abril 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 comentou sobre a
alternância nos horários das reuniões, informou que no horário das 16h , nas últimas reuniões
houve maior número de conselheiros presentes , segundo o levantamento feito pela Maitê da
Selam facilitando e viabilizando assim as aprovações de registros de associações , destacando
que nesta reunião não havia pedido de novos registros ou de renovação ; em seguida passou a
relação dos eventos no mês de maio comentando sobre cada um e avisando que não está
fechada a relação , pois alguns eventos podem surgir ainda. Comentou sobre a importância dos
conselheiros estarem informados sobre os eventos e atividades e acompanharem, quando
puderem, bem como no apoio a divulgação dentro de sua esfera de atuação e
representatividade . Destacou ainda que por essa relação , bem como dos eventos recentes de
cada final de semana percebe-se a grande quantidade de eventos/atividades que ocorrem na
cidade nos fins de semana , salientando ainda a sua variedade e os vários segmentos que
atinge . O conselheiro Chorilli sugeriu a retomada dos Jogos dos Trabalhadores que era
organizado pela prefeitura há décadas atras e hoje é organizado pelo SESI mas com outra
formatação e com apenas o segmento das indústrias; o coordenador João Francisco comentou
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sobre a I Copa Brasil de Precisão de Aterragem que acontecerá no aeroporto de 06 a 08 de
maio, disse que o alvo a ser atingido é muito pequeno, e isso é impressionante, considerandose ainda as dificuldades , riscos e compexidade já inerentes a modalidade . Comentou sobre o
Desafio 12 horas que vai acontecer no Parque da Rua do Porto, e falou sobre a participação de
pessoas da 3ª idade como a Dona Lucina de São Paulo , já idosa e que participa de corridas de
rua e em especial dessa maratona de 12 hs; comentou sobre o exame de graduação do kung fu
no Ginásio de Lutas, e disse que vale a pena ser visitado este próprio, que é o único
equipamento deste tipo no Brasil, sendo um pólo de várias modalidades de lutas; falou sobre o
lançamento municipal do Dia do Desafio 2015 que ocorrerá no SESC e convidou a todos os
conselheiros para prestigiarem pedindo a colaboração na divulgação do Dia do Desafio que
acontece no dia 27 de maio, e salientou a importância da mobilização de todos os parceiros
neste evento. A conselheira Valeria da Diretoria de Ensino, disse que as escolas estaduais já
estão se preparando para este evento. O conselheiro Chorilli disse que seria bom agendar uma
reunião com o Pastor Toninho da Igreja Quadrangular para ver a possibilidade de viabilizar a
participação de todas as

igrejas quadrangulares até mesmo durante o culto neste dia. O

coordenador comentou sobre a cerimônia de abertura do InterPira 2015 que acorreu na sexta
feira, dia 24 de abril no Ginásio da Esalq, onde estiveram presentes todos os diretores das
Faculdades participantes desta competição, e disse que acompanhou no fim de semana alguns
jogos e o nível estava muito bom. O conselheiro Chorilli informou que seremos cidade sede das
finais regionais dos Jogos da Juventude nas modalidades: Tênis de Mesa, Natação, Damas e
Xadrez e disse que possivelmente poderia ser sede de mais algumas outras modalidades
coletivas, mas isso ainda não está acertado. O coordenador salientou a grande quantidade de
eventos esportivos que acontecem nos fins de semana, como por exemplo os jogos do
campeonato amador, do futebol varzeano entre tantos outros das nmais variadas modalidades .
O conselheiro Roger informou que acompanhou a equipe de luta olímpica até a cidade de
Niterói no RJ, e eles conquistaram 8 medalhas nessa disputa marcando muito positivamente a
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1ª participação em nível nacional de uma equipe piracicabana. O coordenador convidou a todos
a assistirem o Programa Tuf Brasil, na Globo depois do Fantástico, onde estarão presentes os
melhores lutadores do Brasil, inclusive o lutador piracicabano Bruno “Buldoguinho” destaque
nacional no MMA; e para finalizar a reunião pediu a todos que estejam engajados na eleição
para novos conselheiros que será em breve, e salientou a importância da continuidade do
trabalho que vem se realizando pelos atuais conselheiros bem como a continuidade dos
mesmos junto ao Conselam.
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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