
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES,

LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 10 DE

NOVEMBRO 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

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

cumprimentando e agradecendo a presença de todos e pediu para não esquecer em

assinar o livro de presenças; e comentou que seria preciso decidir qual seria a melhor

data para a última reunião do ano e se teríamos uma confraternização após a reunião

para trocar experiências do ano, e também se haverá reunião em janeiro por conta de

muitos conselheiros estarem viajando em férias, e se for preciso poderíamos fazer uma

extraordinária se houver urgência de algum assunto. Ele passou os panfletos com vários

assuntos das realizações de outras secretarias, não somente do esporte, e comentou

que a data da inauguração do piso flutuante do Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas

talvez seja marcada para o dia 29 de novembro, e falou sobre as Academias ao Ar Livre

que totalizarão 67 unidades entregues até o fim do ano. Em seguida passou a relação de

eventos da Selam no mês de novembro e os eventos deste final de semana; leu e foram

sendo feitos vários comentários sobre o calendário de novembro. O conselheiro Isael

informou da participação dos alunos de Natação do PDB no Campeonato organizado no

Clube Cristóvão Colombo, onde tiveram a segunda colocação por equipe, e os alunos
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adultos  da Piscina  Municipal  vão participar  de  outro  Campeonato  também no Clube

Cristóvão Colombo. O coordenador João Francisco comentou e explicou sobre o Projeto

“Guardiões da Água” em parceria com o Semae que será colocado em prática no ano de

2017, e o conselheiro Roger explicou como foi o início deste Projeto. O coordenador

João Francisco disse que daria um retorno e avisaria sobre o processo de compra do

computador para o Ginásio de Lutas, e disse que os lanches já estão sendo fornecidos

para o Projeto Social no Novo Horizonte, atendendo mais de 100 crianças na Casa do

Amor Fraterno, e falou que seria possível agendar uma visita dos conselheiros ao local

onde acontece esse Projeto e ver as atividades e também no Ginásio de Lutas para

conhecer o local e as atividades que são realizadas lá; falou da obra do piso do Ginásio

Municipal e passou um folheto a todos explicando como se constrói esse piso, sendo

menor impacto para os atletas, e disse que antes das obras fez visita á vários locais em

outras cidades onde já tinha desse tipo de material. Informou que participou de reunião

com SEST/SENAT e  disse  que  em breve  teremos boas  notícias  para  o  esporte  de

Piracicaba com relação a essa parceria. Abordou ainda sobre a palestra que ministrou

em evento organizado pela Santa Casa Saúde durante a Semana do Diabetes, e passou

a  todos  um  xerox  do  artigo  que  escreveu  para  a  Revista  APM  sobre  esportes  e

atividades  físicas.  O  conselheiro  Isael  comentou  sobre  o  Projeto  Verão  que

provavelmente  novamente  ocorrerá  no Complexo Aquático Municipal  “Dr.  Samuel  de

Castro Neves”  nos primeiros meses em 2017. O conselheiro Clevis falou do Projeto

Férias que provavelmente ocorrerá no Clube Palmeiras de 10 a 27 de janeiro de 2017. O

coordenador João Francisco informou que encaminhou relatório sobre as atividades da

Selam para equipe de transição da próxima administração. Em seguida compartilhou

com os conselheiros os excelentes resultados em Jogos Abertos destes últimos anos,

sendo três 3º lugares e um vice campeonato, e disse que de forma direto ou indireta tem

a participação  dos  conselheiros  nestes  resultados,  disse  que  nestes  últimos  4  anos

tivemos  resultados  significativos  para  a  cidade,  e  competindo  com  cidades
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economicamente  muito  maiores  que a  nossa,  disse  que são conquistas  históricas  e

gostaria  de agradecer o  apoio do Conselam nestes momentos.  O conselheiro  Clevis

contou sobre um abaixo-assinado que está sendo passado pedindo para o Governo

Estadual colocar em prioridade os recursos destinados a instituições que trabalham com

pessoas com deficiência no Estado. O coordenador deu as boas vindas ao conselheiro

Gilmar  Tanno  que  está  de  volta  após  as  eleições;  e  o  conselheiro  Gilmar  Tanno

agradeceu a recepção por sua volta ao Conselam e fez comentários sobre as eleições

aqui na cidade, e passou fotos antigas de eventos esportivos que participou e tivemos

vários comentários sobre as fotos. O coordenador João Francisco comentou sobre a

inauguração  dos  vestiários  da  bocha  e  do  Ginásio  da  Paulicéia,  e  disse  que  esse

equipamento está sendo muito  bem utilizado; e também falou da Corrida Ilumina. O

conselheiro  Marcos  Ribeiro  falou  da  reforma  do  ringue  no  Centro  Esportivo  MR na

Paulicéia e comentou sobre os novos talentos dentro do boxe que estão surgindo para

uma renovação de atletas nos anos seguintes. O coordenador João Francisco contou

sobre  o  curto  circuito  que  houve  no  Estádio  Barão  da  Serra  Negra  mas  que  foi

viabilizado o conserto para o próximo jogo, e que tínhamos um gerador da Caterpillar por

precaução mas  não  foi  utilizado.  O conselheiro  Isael  informou do 1º  Aquathlon  que

aconteceu  no  Complexo  Aquático  Municipal  com alunos  de  07  a  13  anos  e  com a

participação dos pais neste evento foi  muito positivo, e também disse que dia 04 de

dezembro  será  o  7º  Festival  Aberto  de  Natação  e  as  inscrições  estão  abertas.  O

conselheiro  Gustavo  Gozzo  falou  dos  campeonatos  que  a  equipe  de  canoagem de

Piracicaba participou neste período após as Olimpíadas do Rio e terminando o ano com

resultados muito positivos, ficando em 3º lugar no ranking nacional. O coordenador João

Francisco informou que a equipe de Tênis de Mesa Feminino de Piracicaba ficou em 3º

do país disputado em Chapecó/SC
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Após os informes, o coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, Clevis

Lorenzi Spada, 1° Secretário e o Coordenador João Francisco assinamos a presente ata.

João Francisco Rodrigues de Godoy      

Coordenador do CONSELAM       

Prof. Clevis Lorenzi Spada        

1º Secretário do CONSELAM        
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