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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, 

REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017. 

 Às 16 horas, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no 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 a realização de mais uma reunião 
ordinária, esta referente ao mês de março do corrente ano. O coordenador 

João Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença 
de todos e pediu para não se esqueçam de assinar o livro de presenças, 

avisando que nesta reunião não haverá pedidos de registro e nem de 
renovação de entidades; em seguida comunicou que a associação Clube 

Cristóvão Colombo trouxe o balancete que faltava do ano de 2016 pois o  
Conselho já havia aprovado o mérito na reunião passada, e o mesmo já foi 

conferido pela funcionária Maitê da SELAM,  e está tudo em ordem. O 
conselheiro Isael contou do sucesso do Festival Interno de Natação que 

aconteceu no último final de semana  o qual teve o objetivo de avaliar o 

desenvolvimento dos alunos do Projeto Desporto de Base (PDB) que 
frequentam as aulas, e informou que esta avaliação é realizada através de um 

protocolo que os pais tem acesso e ficam sabendo como se trabalha cada nível 
que o filho se encontra, e disse que isso aproxima a família da atividade, e 

também falou do evento “Família na Água” onde os alunos podem convidar até 
dois participantes para vivenciar juntos as dificuldades de uma aula de Natação 

; também informou que em abril os alunos estarão participando de palestra no 
Aeroclube da cidade para conhecer a equipe da Polícia Militar que trabalha com 

o helicóptero Águia, e convidou a todos os conselheiros para conhecerem o 
espaço do Complexo Aquático Municipal. O coordenador João Francisco disse 

que esses eventos são momentos importantes onde ocorrem a troca de 
informações entre pais e professores. O conselheiro Nelson Brenelli sugeriu o 

uso de um drone para filmar esses eventos e que está sendo muito usado 
ultimamente nos eventos esportivos. O conselheiro Isael informou da 

reativação da APAN – Associação de Pais e Amigos da Natação, uma associação 

que teve um trabalho no passado e foi reativada para dar suporte e apoio para 
a modalidade de Natação, e já conquistaram várias medalhas em competições 

neste ano. O conselheiro Clevis informou sobre o evento de lançamento 
regional do Dia do Desafio 2017, que será realizado no dia 12 de abril, às 9h30 
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no Sesc Piracicaba e convidou a todos. O coordenador João Francisco abordou   
sobre o evento de kickboxing que se realizou no fim de semana passado no 

Ginásio de Lutas do Jaraguá, evento organizado pela Confederação Brasileira 
de Kickboxing e teve a participação de 03 técnicos internacionais. O conselheiro 

Nelson Brenelli falou do evento “Encontros Esportivos”, que se realizou no Mini 
Ginásio Garcia Netto no último fim de semana, onde estiveram presentes várias 

entidades que trabalham com a modalidade Voleibol e fez um relato sobre a 

postura e participação dos professores das entidades e clubes convidados no 
evento e elogiou os professores do PDB – Projeto Desporto de Base, na 

organização do evento, e sugeriu que seja realizada uma reunião entre os 
professores depois do evento para saber os pontos positivos e negativos. O 

conselheiro Isael disse como ele faz nos Festivais de Natação que são 
realizados na Piscina, para solucionar essa questão. O coordenador João 

Francisco disse que o objetivo principal não é a competição e sim a 
participação, mas mesmo assim é importante haver a preocupação com todos 

os detalhes da organização; e em seguida leu um ofício que o Conselho 
recebeu da coordenação do curso de Ciência Econômica da USP, do campus da 

Esalq, onde estão pedindo que sejam acolhidos os alunos deste curso como 
ouvintes nas reuniões do Conselho; e outro ofício recebido do Observatório 

Cidadão que estão pedindo os dados do Conselam e disse que será respondido 
que esses dados estão no Portal; e informou sobre o “Projeto Piracicaba 

Saudável”, que está sendo implantado pelas Secretaria de Saúde em parceria 

com a SELAM, onde serão realizadas ações em conjunto entre as duas 
secretarias com atividades físicas orientadas e a participação das Unidades de 

Saúde do município, onde os professores de Educação Física estarão atuando 
junto com os agentes de saúde e as enfermeiras dos PSF – Programa Saúde na 

Família. Ocorrerá em breve o lançamento de uma dessas ações no bairro Cecap 
no dia 07 de abril, sexta-feira, às 8 horas da manhã. O conselheiro Isael falou 

sobre a importância de estabelecer essa parceria com o Complexo Aquático 
Municipal, e o coordenador João Francisco disse que começou a implantar as 

ações pela periferia e aos poucos virá para a região central e neste caso, será 
em parceria com a UBS Centro. Informou sobre o email enviado pelo 

Observatório Cidadão de Piracicaba pedindo informações atualizadas sobre o 
Conselam , e afirmou aos conselheiros que as mesmas serão disponibilizadas e 

atualizadas no site do Portal dos Conselhos de Piracicaba no link do Conselam.  
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Após os informes finais, o coordenador João Francisco encerrou a reunião e eu, 
Clevis Lorenzi Spada, 1° Secretário do Conselam redigi, corrigi, e 

conjuntamente com a 2ª Secretária Débora Nunes, o Coordenador João 
Francisco e o Coordenador Adjunto José Capranico assinamos a presente ata.  

 
 

Prof. Clevis Lorenzi Spada 

Primeiro Secretário do CONSELAM 

 

 

Débora Nunes  

2ª Secretária do CONSELAM 

  

 

José Antonio do Amaral Caprânico  

Coordenador Adjunto do CONSELAM  

 

 

Prof. João Francisco Rodrigues de Godoy 

Coordenador do CONSELAM 
 


