
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE

2016.

Às 16 horas e 30 minutos, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, na

sala  de  reuniões  da  chefia  de  gabinete,  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 junho do corrente ano. O coordenador João Francisco iniciou os

trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, parabenizou os novos

conselheiros que tomaram posse neste conselho junto ao Sr. Prefeito Gabriel Ferrato, e

em  seguida  informou  sobre  o  documento  recebido  do  afastamento  do  conselheiro

Gilmar Tanno, e em substituição foi nomeado Gustavo Gozzo como novo conselheiro;

em seguida passou aos presentes a documentação das entidades que estão pleiteando

a  renovação  de  registro:  Esporte  Clube  Fiorentina,  Grêmio  Recreativo  Parque

Piracicaba e Canta Galo Futebol Clube. E passou o calendário dos eventos do fim de

semana próximo e de todo o mês de junho, citando o evento de entrega da reforma do

Ginásio da Paulicéia “Dirceu de Almeida Leite” que abrangeu a área das canchas de

bocha com as reformas dos sanitários. O conselheiro Clevis Spada informou sobre a

etapa do torneio  de  basquete  sobre  rodas feminino  que acontece neste  sábado no

Ginásio Municipal “Waldemar Blatkauskas”. O conselheiro Tarcisio Mascarim informou

sobre a ida à Brasília para reunião no Ministério da Indústria e Comércio onde estarão

pedindo  andamento  para  o  Projeto  sucroalcooleiro  no  Brasil,  e  explicou  que  há  a

necessidade  de  construir  mais  usinas  para  não  faltar  álcool  e  açúcar  nos  anos

seguintes,  e  isso  seria  um  ganho  para  nossa  região  que  seria  uma  retomada  do
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crescimento  econômico deste  setor;  e  também fez  alguns cometários  sobre  o triste

momento histórico que a empresa Dedini está passando, a qual ele foi diretor durante

muitos  anos.  O  coordenador  João  Francisco  comentou  sobre  as  dificuldades

econômicas que o esporte está passando e como estamos trazendo resultados muito

melhores em comparação com outras cidades economicamente mais desenvolvidas. O

conselheiro Danelon perguntou sobre sediar aqui em Piracicaba os Jogos Regionais, e

se a verba que o Estado repassa não é suficiente para a realização dos Jogos.  O

coordenador João Francisco respondeu que o gasto municipal  é  muito  maior  que a

verba repassada pelo Estado,  inviabilizando a nossa cidade sediar  uma competição

deste porte. A renovação dos registros das três entidades foram votadas positivamente

por unanimidade. A conselheira Nilze Meire informou sobre as finais do Torneio de futsal

feminino  e  sobre  as  competições  de  vôlei  de  praia  que  acontecem  no  Ginásio  do

Presotto neste fim de semana. O conselheiro Danelon disse que também neste fim de

semana  haverá  competições  nas  canchas  de  bocha  do  Ginásio  da  Paulicéia  em

comemoração aos novos sanitários do local.

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
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