
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO

DE 2016.

Às 16:30 horas do dia 11 de agosto de 2016, reuniu-se no Prédio da Prefeitura

Municipal de Piracicaba, 3° andar, na sala de reuniões do  CQP – Centro de Qualificação

Profissional  o  Conselho  Municipal  de  Esportes,  Lazer  e  Atividades  Motoras  –

CONSELAM, para realização de mais uma reunião ordinária, esta referente ao mês de

agosto  do  corrente  ano.  O  coordenador  João  Francisco  deu  início  aos  trabalhos

justificando a ausência da conselheira Bernadete e do conselheiro Clévis. Falou sobre a

programação das Olímpiadas Municipal da 3º Idade, e avisou que estava circulando a

folha com as Comissões do Conselho, pediu a colaboração de todos, na Comissão que

cada  um ficar,  enfatizou  que  tem um recurso  no  fundo  de  apoio  ao  esporte  e  que

estaríamos  vendo  alguma  necessidade  mais  urgente  paa  utilizarmos  esse  recurso.

Também divulgou a pós –graduação da FUMEP, e que a mesma é parceira com bolsas

de  estudos.  Informou  que  duas  entidades  estavam  pedindo  renovação:  o  Luzitano

Futebol Clube e Associação Atlética Fortaleza Parque Orlanda e Associação Esportiva

Meninos do Brasil solicitando registro. Foi feita a leitura da agenda semanal da Selam

(11 à 14/08/16) em Piracicaba e no Estado, e informou aos conselheiros que quando

tiverem  alguma  atividade  ou  evento  esportivo  que  passem  para  que  seja  feita  a

divulgação. Informou que junto com a conselheira Bernadet e o vereador André Bandeira

estão criando o Dia do Quimbol. Comentou sobre a abertura da Copa Rocha Neto, são

mais de 1.700 crianças participando do campeonato que se estende até o final do ano.
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Os atletas do tênis  de mesa andante que representarão o Brasil  na  Paralímpiada ,

estiveram na Selam se despedindo, esta semana estão indo para São Paulo completar o

treinamento, que fazem na Fran-TT, sendo que o Porfeesor Paulo Bueno de Camargo é

o técnico; também teve a competição de carrinho de rolimã no Jupiá. Após foi passada a

palavra  para  os  conselheiros  para  informes.  O  conselheiro  Rubens  Braga  falou

emocionado sobre a homenagem que recebeu da antiga Guarda-Mirim, hoje Instituto

Formar. A conselheira   Valéria falou que o Bailarino  Bejani foi da Guarda-Mirim e é

coreografo e trabalha no Rio de Janeiro e também foi  jogador de vôlei,  o Benini  do

atletismo  também foi  guardinha.  O  conselheiro  Rubens  Braga  falou  que  quando  foi

vereador foi o autor do Projeto de Lei da Associação da Guarda-Mirim, hoje Instituto

Formar, já passaram por lá 6.500 alunos. O conselheiro Danelon falou que também foi

da Guarda-Mirim.  O conselheiro Clévis apesar de compromisso, conseguiu chegar e

falou sobre as Olímpiadas Especiais e a inclusão de crianças sem deficiência de sete a

nove anos, ele relatou que foi muito interessante, a interação foi muito boa, a Olímpiada

será encerrada na semana que vem, inclusive na terça –feira vamos levar o pessoal na

Mr. Dandy. Vai ter vôlei para D.A. no SESI nos dias 13  e 14/08 e  o ex-atleta Xandó vai

dar  uma  clínica.  Foram  feitos  comentários  sobre  a  importância  da  inclusão.  Foi

destacada a importância da superação. O  conselheiro prof Bruno disse que participa

como  voluntário no Centro de Reabilitação e que na secretaria de educação tem alunos

D.I. e os sem deficiência. A conselheira Valéria falou sobre  a  Caravana do Esporte para

ser  realizada  no  SESI,  estamos  contando  com  o  Marcelo  que  vai  falar  com  seus

superiores. O coordenador João Francisco disse que conversou com o pessoal  para

fazer no Ginásio Municipal, mas por algumas questões não deu certo  e aí passou o

contato da educação para o SESI e da Unimep para os organizadores. E  em seguida

leu  o  nome  de  todos  e  de  que  comissão  faziam  parte,  e  perguntou  se  todos

concordavam. A conselheira Valéria perguntou se atua somente quando solicitado. O

coordenador João Francisco respondeu que sim, e explicou que como não tem uma
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grande demanda de processos resolvemos os mesmos durante a reunião do conselho,

e encerrando perguntou se alguém tinha mais algum informe, e  sobre o registro  da

associação  Meninos  do  Brasil.  O  conselheiro  Bruno  questionou  sobre  o  balanço

financeiro da associação. O coordenador João Francisco informou que foi verificado que

tem uma declaração que não houve movimentação financeira, pois é nova. Foi aprovada

a renovação e o registro por todos

Após os informes, o coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, Nilze

Meire  Itepan,  Clevis  Lorenzi  Spada,  1°  Secretário  e  o  Coordenador  João  Francisco

assinamos a presente ata.

João Francisco Rodrigues de Godoy       Prof. Clevis Lorenzi Spada

Coordenador do CONSELAM       1º Secretário do CONSELAM 

Nilze Meire Itepan        

Conselheira         
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