
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 12 DE

FEVEREIRO DE 2015.

CONSELAM

          Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015 às 16 horas  na sala de reuniões do

CQP-  Centro  de  Qualificação  Permanente,  no  3°  andar  da  Prefeitura  Municipal  de

Piracicaba foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes, Lazer e

Atividades Motoras. A abertura da reunião foi feita  pelo Coordenador do  CONSELAM

João Francisco, que cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos pedindo que todos

assinassem o livro de presença e  comunicando o pedido de renovação de registro junto

ao CONSELAM das seguintes associações:  Casa do Amor Fraterno, Sport Way. Unidos

Clube,  APAN e Liga Piracicabana deVoleibol.Enquanto se dava andamento as pautas

seguintes  os  documentos  dessas associações foram passados para  os  conselheiros

para análise. O coordenador João Francisco  apresentou o calendário de Eventos do

mês de março e  comunicou que até meados do mês de fevereiro poderia ser confirmado

mais  algum  evento,  foi  perguntado  aos  conselheiros  se  estava  faltando  algum

documento da associações e a resposta foi negativa. O conselheiro João Francisco falou

que o Unidos Clube esta pleitiando recurso com o Ministério do Esporte e tem projeto em

parceria com o César Sampaio, o Zito esta envolvido neste trabalho. A Secretaria de

Eportes  finalizou   o  Projeto  de  Férias  de  verão,   realizado  no  mês  de  janeiro  na
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Associação dos Funcionários Públicos Municipais,  foi coordenado pelo Prof° Clévis e

pela Prof° Denise  e contou com a participação de 600 crianças por dia , teve várias

atividades esportivas  inclusive  piscina e tobo água.  A piscina  municipal  esta ficando

aberta no período do verão após as 18:00 horas, ficando até as 20:00 com atividades

coordenadas pelo Prof° Isael. Também esta tendo um city tour inclusive para shopping

aos finais de semana, é um projeto que talvez no ano que vem venha parar na sede do

XV, pois tem a lojinha e tem o pessoal que vem de fora. O ginásio municipal esta sendo

cedido no período de férias para atividades como o quimbol e basquete masculino, são

grupos que procuram a secretaria  .  Esta  sendo e  será  feitas  obras  e  reformas nos

seguintes: Campo de Santa Olímpia, Campo do Jardim Oriente, Quadra e Campo do

Jardim Tóquio, Iluminação do Ginásio da Vila Sonia, Quadra e Cobertura da Paulicéia,

reforma  do  estádio  e  colocação  de  assentos  no  Ginásio  Municipal  Waldemar

Blatkauskas. O coordenador adjunto Clorilli falou para aumentar a quadra da Paulicéia e

o coordenador João Francisco falou que será feito piso igual ao Ginásio do Prezotto. No

estádio esta sendo feito reforma dos sanitários, cobertura e outras. No Blatkauskas vai

ser colocado assento em todo o ginásio. O conselheiro Orlando perguntou uns 4.000,00

assentos e o coordenador João Francisco respondeu menos e falou que a empresa que

vai colocar os assentos é a mesma que colocou os assentos no Estádio Municipal e

também vai ser feito acessibilidade, revisão de todo o telhado, a cobertura. A coselheira

Valéria perguntou se iria ser feita alguma coisa para melhorar a acústica do ginásio, e o

coordenador  João  Francisco  respondeu  que  vai  ficar  para  uma  próxima  etapa.  A

conselheira  Valéria  perguntou  quando  começa  e  o  cordenador  João  Francisco

respondeu  que  será  em  março  e  que  a  quadra  não  será  usada,  e  vai  causar  um

transtorno para as equipes que utilizam para treinamento, mas é importante a reforma e

que Prof° Ana Silvia e o Prof° Chorilli esta estudando como fazer. O conselheiro Chorilli

falou que poderiam reformar a quadra em julho e o coordenador João Francisco disse
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que temos que nos adequar ao cronograma da empresa, e que o maior problema é a

cobertura, que tem que colocar andaime, entre as obras esta no projeto  sanitários com

acessibilidade,  vai  ter  uma  academia  ao  ar  livre  adaptada  e  com acessibilidade  no

espaço entre o estádio e o ginásio,  e também serão inauguradas na cidade mais 10

academias ao ar livre. O coordenador João Francisco informou que nas férias teve um

curso  de  futebol  para  líderes  comunitários  com  o  Douglas  Pimenta,  teve  uma

repercussão  muito  positiva,  também um curso  de  Luta  Olímpica,  que  faz  parte  das

olímpiadas, as escolas que abrirem espaço para a Luta Olímpica poderão receber verba

do Governo Federal. O coordenador Jão Francisco disse que o Vandeco Gurgel esta

treinando  meninos  novos  e  o  coordenador  adjunto  Chorilli  esta  tentando  articular  a

Maslla para participar de torneios. No curso teve parte teórica, parte prática, nos ficamos

imaginando as crianças participando das brincadeiras de aquecimento. O coordenador

adjunto Chorilli falou que o Flávio já teve experiência em escolas e é muito atrativo para

as crianças e o conselheiro Orlando falou que a partir do momento que se conhece as

regras, os movimentos é muto interessante, e o conselheiro Chorilli  disse que a luta

olímpica é o segundo esporte mais antigo nas olímpiadas e neste esporte é proibido

qualquer movimento que mexa com as articulações,O conselheiro João Francisco disse

que o Vandeco esta bastante empolgado e que a Masla também, ela foi aluna no APAF.

O  coordenador João Francisco  perguntou a todos os conselheiros se tinham algum

convite,  como ninguém se manifestou perguntou a conselheira  Valéria  como ficou o

Campeonato  Escolar  e  ela  respondeu  que  esta  tudo  parado,  mas  o  JEESP  será

realizado  em  março  e  vai  ter  reunão  sobre  o  regulamento  depois  do  carnaval.  O

conselheiro  João  Francisco  antes  de  finalizar  acrescentou  em sua  fala  que  foi  uma

conquista a construção de dois banheiros adaptados e rampas no Estádio Municipal

Barão da Serra Negra. Encerrando a reunião o coordenador João Francisco perguntou
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sobre a renovação do registro das associações e os conselheiros foram unanimes na

renovação e aprovação de todas, assim foi agradecida a presença de todos 

O coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, conselheira Nilze Meire

Itepan redigi,  corrigi,  e  juntamente com Clevis  Lorenzi  Spada,  1°  Secretário  e  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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