
 

  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES,

LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 08 DE

SETEMBRO DE 2016.

Às 16 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na sala de reuniões

do CQP – 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

agosto  do  corrente  ano.  O  coordenador  João  Francisco  iniciou  os  trabalhos

cumprimentando e agradecendo a presença de todos; em seguida passou aos presentes

a documentação das entidades que estão pleiteando o registro no Conselho: Associação

Esportiva Cultural “Jogando Juntos”, explicou sobre a entidade e o trabalho que realizam

na região do Jardim São Paulo;  depois passou a agenda de eventos deste final  de

semana e o calendário dos eventos do mês de setembro e comentou sobre o grande

volume de eventos que estão acontecendo e ainda vão ocorrer na cidade, fez a leitura

dos eventos e comentou que as Olimpíadas da 3ª Idade está ocorrendo, falou sobre o

ciclo de palestras realizado pelo CREF aqui no Sesc, comentou sobre o sucesso das

competições  dos  Jogos  Comunitários  e  da  Semana do  Taekwondo;  contou  sobre  a

homenagem  realizada  na  Assembléia  Legislativa  em  São  Paulo;  avisou  sobre  a

filmagem da TV Record sobre o Quimbol; e também comentou do Desfile Cívico de 7 de

setembro; e os Jogos Escolares do Estado estão acontecendo; e falou da homenagem

do CREF aos Profissionais de Educação Física na Câmara de Vereadores; e também

comentou do Passeio Ciclístico da Águas do Mirante. Informou sobre a saída dos atletas

para  os  Jogos  Abertos  no  dia  13  de  setembro  da  frente  do  Ginásio  Municipal.  O

conselheiro Clevis Spada contou um pouco sobre as competições das Olimpíadas da 3ª

Idade, e o coordenador João Francisco citou a presença da atleta Mara que levou a

tocha e também falou sobre a Professora Mônica que não está na organização neste
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ano mas logo voltará na coordenação das atividades.  O conselheiro  Marcos Ribeiro

contou sobre o evento de homenagem aos profissionais que trabalham na área de lutas.

A conselheira Nilze Meire contou sobre a competição de xadrez dos Jogos Escolares

que ocorreu em Indaiatuba. O conselheiro Gustavo Gozzo fez um breve relato sobre a

participação na organização da modalidade canoagem nas Olimpíadas do Rio 2016, e

disse ainda que Piracicaba é formadora de atletas e árbitros, e contou sobre as outras

participações em competições pelo país. A conselheira Débora contou sobre os atletas

da  Espanha,  França  e  Gabão  que  ficaram na  Academia  Nippon  realizando  um pré

treinamento  antes  dos  Jogos  no  Rio,  e  eles  visitaram a  favela  Portelinha  e  foi  um

sucesso.  O  coordenador  João  Francisco  comentou  sobre  a  participação  da  equipe

paraolímpica de tênis de mesa nos Jogos do Rio, e citou a atleta Daniela que ganhou da

chinesa 1ª no ranking mundial, também citou a participação dos atletas Odair, deficiente

visual  e  o  atleta  Diogo  Ualisson  também  atleta  visual  na  modalidade  atletismo  da

Paralimpíada  do  Rio.  Em seguida  realizou-se  a  votação  da  entidade  com resultado

positivo por unanimidade. E o coordenador João Francisco falou sobre o Projeto Esporte

Social do Governo Estadual realizado pelos profissionais da Secretaria e disse que o

governo estadual não deu continuidade no repasse de verba para este Projeto e disse

que com o recurso do Fundo de Apoio ao Esporte, vindo de eventos, daria para dar essa

continuidade  até  o  final  do  ano,  disse  que  seria  preciso  aportar  esse  recurso  para

atender  esse  Projeto  e  ainda  disse  que  seria  possível  agendar  uma  visita  dos

conselheiros interessados ao local do Projeto. O conselheiro Roger Carneiro explicou

sobre as atividades e sobre as crianças que fazem parte deste Projeto. E o coordenador

João Francisco explicou que o recurso também daria para comprar um computador para

ser usado no Ginásio de Lutas, e falou que para usar este recurso teria de passar para a

aprovação  dos  Conselheiros,  e  todos  concordaram.  O  conselheiro  Marcos  Ribeiro

informou sobre o Gran Prix de Boxe onde o atleta de Piracicaba conquistou a vaga para

disputar o Campeonato Brasileiro em Salvador. 
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Após os informes, o coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, Clevis

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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