
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER

E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO 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 julho do corrente ano. O coordenador João Francisco iniciou os

trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em seguida apresentou

o  novo  conselheiro  Isael  Marin  que  estará  substituindo  a  conselheira  Mônica  que

precisou se desligar  do  Conselho por  questões particulares;  o  conselheiro  Clauberto

disse que tem reunião na Unimep toda quinta-feira e estará tentando se organizar  e

fazer  o  possível  para  participar  das  reuniões  do  Conselho.  O  coordenador  João

Francisco informou que as reuniões ficaram todas as segundas quintas-feiras do mês

por decisão da maioria em reunião, e em seguida passou a agenda de eventos deste

final  de  semana  e  a  relação  de  eventos  do  mês  de  julho;  e  comentou  sobre  a

homenagem ao kickboxing que acontece hoje a noite dia 14 de julho no anfi teatro do

Centro Cívico, e sobre os outros eventos que serão realizados neste final de semana

inclusive aqueles que acontecem fora da cidade; informou sobre a reunião que haverá

no  dia  18  de  julho  (segunda-feira)  em Bauru  onde  o  Professor  Carlos  Alberto  e  a

Professora Ana Silvia, ambos da Selam, estarão participando para decidir como será

resolvida  a  questão  da  não  realização  dos  Jogos  Regionais  2016.  A  conselheira

Bernadet perguntou se nesta reunião haveria espaço para serem discutidas questões

pertinentes ao Regulamento dos Jogos, mas o coordenador João Francisco esclareceu
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que não era esse o momento para isso, e continuou com os comentários gerais sobre os

eventos do mês de julho e disse que se procura priorizar a divulgação dos eventos que a

imprensa  não  considera  relevantes,  e  a  conselheira  Bernadet  com  o  conselheiro

Clauberto fizeram comentários sobre as dificuldades com as matérias esportivas que

saem  na  mídia,  onde  eles  acreditam  que  as  questões  são  complexas  e  que  seria

necessário  uma  mudança  de  cultura  na  educação  esportiva,  o  conselheiro  Danelon

perguntou  se  seria  válido  o  Conselho  marcar  uma  reunião  com  a  imprensa  para

amenizar ou resolver esse problema, e o coordenador João Francisco disse que essas

questões  são  difíceis  de  resolver  por  conta  da  complexidade  do  assunto,  e  que  o

Conselho  não  tem  a  função  de  se  auto  divulgar,  e  caberia  sim  ao  Conselho  o

acompanhamento  das  entidades  e  o  registro  para  obtenção  utilidade  pública.  O

coordenador  João  Francisco  informou  sobre  a  homenagem  que  a  Câmara  de

Vereadores realizará para a Professora Marlene de Lima e comentou sobre a conquista

de mais um título no JORI – Final Estadual que aconteceu em Barretos; informou sobre a

reunião que houve com o Professor Raul Thame sobre mais um projeto esportivo para a

cidade usando a Lei de Incentivo ao Esporte, e fez vários comentários sobre essa Lei,

que nasceu em Piracicaba primeiramente; em seguida passou os documentos das duas

entidades:  Instituto  Educacional  Piracicabano  para  renovação  e  como  pedido  do  1º

registro o Instituto de Cultura de Atividades Orientais (ICAO); o conselheiro Clauberto

perguntou se poderia  ter  mais informações das entidades,  como um breve histórico,

antes da reunião em formato de parecer; o coordenador João Francisco explicou sobre o

pedido de registro de utilidade pública que para isso é preciso o aval do Conselho e falou

sobre  montar  as  comissões  e  mandar  por  e-mail;  e  os  dois  pedidos  foram votados

positivamente por unanimidade. O conselheiro Tarcísio Mascarim divulgou sobre uma

feijoada beneficente e entregou alguns convites. A conselheira Débora informou que dia

02  de  agosto  chegarão  quatro  atletas  vindos  da  Espanha  e  do  Gabão  para  fazer

treinamentos no Centro Esportivo do Taekwondo durante 15 dias antes das Olimpíadas.
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O coordenador João Francisco avisou que haverá duas palestras promovidas pelo CREF

no dia 02 de setembro e dará mais detalhes numa próxima reunião.

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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