
 

  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES,

LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 22 DE

DEZEMBRO DE 2016.

Às 16 horas do dia 22 de dezembro de 2016, reuni-se no Prédio da Prefeitura

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

Profissional o Conselho de Esportes, Lazer e Atividades Motoras – CONSELAM para

realização  de  mais  uma  reunião  ordinária,  esta  referente  ao  mês  de  dezembro  do

corrente ano. O coordenador João Francisco abre a reunião cumprimentando a todos e

pedindo para que sejam verificados os documentos das entidades: Grêmio Desportivo do

Cecap,  Liga  Piracicabana  de  Futebol  de  Salão  e  Associação  Amigos  do  XV  de

Piracicaba,  para renovação junto ao CONSELAM. Pediu para que fosse decidido no

grupo  se  em  janeiro  haveria  reunião  do  Conselho  ou  se  houvesse  necessidade

marcaríamos uma extraordinária; todos concordaram só se houver necessidade pois é

mês que a maioria está de férias. O coordenador João Francisco informou que o CREF

esteve em Piracicaba em frente ao Ginásio Municipal por duas vezes este ano e que

realizou aproximadamente 200 atendimentos tanto de pessoa física como jurídica o que

facilitou muito, pois os professores não tiveram que se deslocar para Campinas ou São

Paulo, e passou a palavra para o conselheiro Marcos fazer um relato sobre o atleta que

foi  campeão  brasileiro.  O  conselheiro  Marcos  relatou  a  importância  desta  conquista

salientando que o atleta Ramon ainda é juvenil.  O conselheiro Nelson parabenizou a

SELAM pela reforma do ginásio. O coordenador João Francisco agradeceu e informou

que teve festivais de ginástica artística e rítmica no local. O conselheiro Rubens Braga

contou que lembrou emocionado quando o Ginásio foi  inaugurado a muitos anos.  O

conselheiro Leandro agradeceu a parceria com a SELAM, que foi um trabalho ímpar,

diferenciado, enfatizou que o Secretario de Esportes Prof° João Francisco tem uma visão

de  líder  e  parabenizou  também  sua  equipe,  disse  que  foi  feito  desde  obras,  alto
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rendimento e o social, agradeceu a parceria, poucas cidades são iguais a Piracicaba,

agradeceu  mais  uma  vez  ao  Prof°  João  Francisco,  sua  equipe  e  ao  prefeito.  O

cordenador João Francisco agradeceu os elogios e  enalteceu a importância da parceria

com a comunidade. A conselheira Valéria agradeceu em nome da Diretoria de Ensino de

Piracicaba, foram anos de sucesso, principalmente a volta do desfile de abertura dos

jogos escolares, que foi  uma ideia do secretario e do falecido Chorilli,  e que o João

Francisco  estando  na  SELAM  facilitou  esta  parceria,  também  comentou  sobre  a

importância do desfile, pois todos os anos os professores esperam o desfile, se sentem

mais  valorizados,  o  atletismo junto  com a Prof°  Mazé  são  em torno  de 400 alunos

participando no SESI. O coordenador João Francisco agradeceu a conselheira Valéria e

também parabenizou o Dirigente de Ensino o Prof° Fábio, também falou da importância

do  SES  e  dos  atletas  que  estavam  residindo  no  alojamento  ao  lado  do  Sesc.  A

conselheira  Valéria  lamentou  a  saída  da  Prof°  Rosana  e  do  Prof°  Darci  que  serão

transferidos para o Núcleo de alto rendimento do SESI em Santo André, eles foram

muito  importantes,  alunos  deles  foram  para  outras  fases  do  Campeonato  Escolar,

inclusive fora do país, mas vai vir outro técnico para a formação. O coordenador João

Francisco  agradeceu  ao  conselheiro  Capranico  pela  participação  do  pessoal  do

basquete na inauguração do ginásio. O conselheiro Gustavo Gozzo relatou que 2016 foi

um dos melhores anos e que conseguiram ficar em 3° lugar no brasileiro de canoagem e

que só foi  possível  graças ao apoio do coordenador João Francisco e da SELAM, a

equipe  está  com um número  reduzido  no  alto  rendimento,  sendo  que  disputaram o

mundial. O coordenador João Francisco agradeceu a todos por manterem o conselho em

atividade destacando que o trabalho executado por todos é voluntário e enalteceu a

participação de todos desde o desporto de base até de competição, agradeceu a todos

representantes  das entidades, e pediu para que transmitissem estes agradecimentos a

suas entidades. O conselheiro Roger falou da parceria com a Casa do Amor Fraterno

nas modalidades  karatê e o hip-hop e do apoio dado pelo Conselho na aquisição dos
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lanches. O coordenador João Francisco falou que esta semana foi agradecer a UNIMEP

pelas bolsas e também dar boas vindas ao novo reitor, ele vem de São Bernardo do

Campo esta com grandes idéias para ajudar, foi até na Associação dos Funcionários

Públicos assistir a final do voleibol e FUMEP também relatou o agradecimento que foi

fazer ao diretor da FUMEP também pelas bolsas de estudos cedidas, também esteve na

ACIPI  e  no Simespi  agradecendo o apoio das entidades e  dos seus associados ao

esporte piracicabano. O conselheiro Roger falou que as modalidades que tem bolsa da

UNIMEP tem que levar o nome das instituições, fazer propaganda, é uma troca, também

falou da importância da doação para o FUMDECA e CMDCA, que tem vária entidades

que podem ser beneficiadas inclusive o Passe de Mágica, etc. Dando encerramento aos

trabalhos o coordenador João Francisco perguntou se a renovação das entidades estava

aprovada e todos concordaram, também entregou como forma de agradecimento uma

camiseta dos Jogos Abertos e ao final todos posaram para uma foto.

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

Meire Itepan, Conselheira, 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

Nilze Meire Itepan

Conselheira
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