
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE

2016.

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  abril  do

corrente ano. O conselheiro e Secretário de Esportes João Francisco iniciou os trabalhos

cumprimentando  e  agradecendo  a  presença  de  todos,  em  seguida  informou  as

justificativas de ausências dos conselheiros: Clauberto Costa, Mônica Graner, Renata

Ganciar e Marlene de Lima; disse que neste reunião haveria a decisão sobre os dias e

horário de reunião, para os conselheiros irem pensando para votarmos; explicou que

houve um adiamento da reunião neste ano pois algumas entidades ainda não estavam

com a documenteção pronta para as renovações, e comentou que no caso da AAPP

(Ass. Dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba) votaremos somente o mérito pois

falta o balancete de 2015, e serão votadas apenas renovações na reuniao de hoje; e

assim o conselheiro explicou sobre a importância desses registros para as entidades da

cidade, citou o exemplo do futebol que temos mais de 20 times amadores com registro

no Conselho;   em seguida entregou o decreto de nomeação para todos os conselheiros

presentes, juntamente com o calendário de eventos do mês de maio e agenda semanal,

pediu para os conselheiros ajudarem na divulgação e se possível participarem destes

eventos; informou que futuramente será marcada uma data de acordo com a agenda do
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Prefeito  para  a  realização  de  uma  cerimônia  de  posse  dos  novos  conselheiros.  O

conselheiro Marcelo Mazzei perguntou sobre a documentação exigida para estabelecer o

registro  e  o  conselheiro  João  Francisco  explicou,  e  ficou  agendado  para  que  numa

próxima reunião seja feita uma discussão da legislação sobre os documentos exigidos

para obtenção destes registros e renovações, e o conselheiro João Francisco comentou

que na 1ª vez a documentação exigida é mais detalhada, mas para a renovação é mais

simples. Em seguida se realizou a votação da mesa coordenadora do Conselho, que

ficou o conselheiro João Francisco como coordenador, José Capranico como vice (mais

votado  pela  sociedade  civil),  o  conselheiro  Clevis  Spada  como  1º  secretário  e  a

conselheira Débora Nunes como 2ª secretária. O coordenador pediu para o conselheiro

Gilmar Tanno verificar como ficará a situação dele no Conselho agora que vai  atuar

como  vereador  da  cidade,  ocupando  vaga  pela  licença  de  um dos  vereadores;  em

seguida comentou sobre a entrega da reforma do Ginásio Municipal do Centro Esportivo

Alfredo  de  Almeida  Leite,  e  neste  mesmo  evento  também  haverá  a  entrega  dos

vestiários do Centro de Treinamento de Bocha Rafa no bairro da Paulicéia que será dia

21 de maio às 10h, disse que agora este espaço poderá ser usado para várias atividades

e eventos como a Olimpíada da 3ª Idade e sugeriu para a conselheira Valéria Fernandes

da Diretoria de Ensino conhecer o espaço para utiliza-lo em futuros eventos do Estado;

também informou sobre o Dia do Desafio que acontecerá no dia 25 de maio e pediu a

todos para divulgarem e mobilizarem a comunidade a qual pertecem; comentou sobre a

solenidade de abertura do Projeto Experimentando as Diferenças da Caixa na Festa da

Nações que aconteceu no dia 11 de maio, no Engenho Central às 20h30, e contou com

a presença do medalhista olímpico Robson Caetano, e também do atleta paralímpico

Odair dos Santos, e também contou com apresentação da equipe de basquete sobre

rodas da AAPP/SELAM. E realizou-se em seguida a votação sobre a  renovação do

registro das entidades: AGOP (Ass. De Ginástica Olímpica Piracicabana); APIV (Ass.
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Piracicabana  de  Voleibol);  Esporte  Clube  Vera  Cruz;  União  Paulista  Futebol  Clube;

ABOPI  (Ass.  Bochófila  de Piracicaba);  União Taquaral  Futebol  Clube;  Esporte Clube

Glebas Califórnia; Ass. Desportiva União Vila Fátyima FC; AAPP (Ass. Dos Amigos e

Paradesportitas de Piracicaba),  salientando que para esta renovação está faltando o

balancete de 2015; Panorama Futebol Clube e Bela Vista Nauti Clube, sendo que todos

foram  votados  positivamente.  E  ficou  acertado  que  seria  melhor  as  reuniões

acontecerem toda 2ª quinta-feira do mês às 16 horas. O Conselheiro Caprânico informou

sobre o 2º Amistoso Internacional de Basquete onde as seleções masculina e feminina

universitárias dos EUA irão jogar com nossos times adultos masculino e feminino no

Ginásio Waldemar Blatkauskas, no dia 13 de maio às 18 horas. O conselheiro Gilmar

Tanno informou que estará indo para a Câmara execer seu mandato de vereador e os

conselheiros podem contar com ele na Câmara. O conselheiro Bruno da Secretaria de

Educação  informou  sobre  o  início  dos  Joguinhos  Infantis  no  dia  16  de  maio,  e  as

competições acontecem  no Estádio  Barão da Serra  Negra  e  no Ginásio  Waldemar

Blatkauskas,  e  dise  que  neste  ano  46  escolas  municipais  estarão  participando.  O

conselheiro Orlando informou que dia 05 de junho haverá uma caminhada ecológica

saindo da Casa  do  Povoador  em comemoração  do Dia  Mundial  do  Meio  Ambiente,

evento em parceria com o Sesc, e pediu para convidarmos a Fabiana, coordenadora dos

Parques Públicos da Cidade, para o evento do Dia do Desafio pois ela poderá mobilizar

vários grupos que utilizam os parques. O Conselheiro Marcelo Mazzei informou sobre a

participação de 02 atletas piracicabanos, que treinam no SESI, no Mundial de Atletismo

para menores que acontece na Turquia, e também convidou a todos para o evento de

lançamento do seu livro dia 02 de junho na Livraria Nobel do Shopping. A conselheira

Débora Nunes contou sobre o início do Projeto Social de Taekwondo na comunidade

Portelinha, as aulas acontecem às 19h30 terças e quartas com o Professor Guilherme.

Após os informes, o coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, Clevis
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Lorenzi Spada, 1° Secretário e a  2ª Secretária Débora Nunes, o Coordenador João

Francisco e o Coordenador Adjunto José Capranico assinamos a presente ata.

João Francisco Rodrigues de Godoy       José Antonio do Amaral Capranico

Coordenador do CONSELAM       Coordenador Adjunto do CONSELAM

Prof. Clevis Lorenzi Spada         Debora Nunes

1º Secretário do CONSELAM         2ª Secretária do CONSELAM
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