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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL 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 abril do corrente ano. O coordenador João
Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de
todos e pediu para que não se esqueçam de assinar o livro de presenças,
reiterando que todas as atas e todas as pautas estão no site do Portal dos
Conselhos. Em seguida passou a todos os conselheiros presentes os
documentos das entidades que estão pedindo renovação do registro
(Associação Piracicabana de Tênis de Mesa e Unidos Club de Piracicaba) e
também os documentos da Associação Toque do Futuro Voleibol que está
pedindo o seu primeiro registro no Conselho ; explicou ainda sobre os
documentos necessários para adquirir o registro e também sobre a renovação
desse registro por parte das entidades, bem como funciona a aprovação do
mérito e depois as entidades trariam os documentos que possam estar
faltando. A conselheira Ana Silvia explicou sobre a classificação direta de
Piracicaba para a fase regional dos Jogos da Juventude, e só um vai para a fase
estadual, classificando somente o campeão, explicou como acontece o cadastro
das equipes e comentou sobre esses jogos e suas modalidades, que acontecerá
em Presidente Prudente de 10 à 17 de junho; falou também que os Jogos
Regionais será em Lençóis Paulista de 19 à 29 de julho e os Jogos Abertos está
sem sede oficialmente definida, falou sobre as mudanças no Regulamento
deste ano para o cadastro de atletas, onde estes não poderão ter vinculo com
outras cidades para poder representar a cidade nas competições deste ano, e
não haverá mais o campeão geral, salientou que o JORI não se enquadra
nestas mudanças pois é uma competição organizada pelo Fundo Social e
aproveitou para falar sobre as dificuldades para se realizar o repasse de verbas
para as modalidades esportivas que representam a cidade nestes Jogos por
causa do Marco Regulatório. O conselheiro Clevis Spada falou sobre o Dia do
Desafio neste ano, que ocorrerá no dia 31 de maio, e o sorteio da cidade que
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estaremos enfrentando será no dia 08 de maio no Sesc de Jundiaí. O
coordenador João Francisco colocou em votação a aprovação do mérito da
Associação Piracicabana de Tênis de Mesa que está faltando a assinatura do
Conselho Fiscal e da Associação Toque do Futuro Voleibol que necessita trazer
o novo CNPJ , devido a mudança da razão social, o que foi sugerido pelo
conselheiro Edilson , em seguida todos concordaram por unanimidade com a
concessão , e por sua vez o Unidos Club de Piracicaba estava com
documentação em ordem e foi votado positivamente sem ressalvas. O
conselheiro Roger destacou o bom trabalho que a Associação Toque do Futuro
Voleibol já faz na área de formação esportiva na modalidade de voleibol
reiterando o mérito da renovação do certificado para a mesma, e explicou
sobre a alteraçao da razão social da entidade que antes se chamava Clube
Piracicabano de Handebol . Em seguida o conselheiro João Francisco informou
sobre os novos núcleos do Programa Piracicaba Saudável , onde os últimos
implantados foram nos bairros Novo Horizonte e Jardim Primavera completando
seis núcleos até o momento, e em maio haverá mais lançamentos em outros
bairros da cidade. A conselheira Valéria Fernandes contou sobre as dificuldades
para organizar os Jogos Escolares deste ano, onde ocorreu um aumento no
número de escolas inscritas e a verba do Estado diminuiu, disse que deve
elogios e agradecimentos aos professores da rede estadual que estão ajudando
muito para que as competições deste ano aconteçam apesar das limitações
orçamentárias do estado. O conselheiro Marcos Ribeiro informou sobre o
Campeonato Paulista que terá vários atletas de Piracicaba participando entre
estes o atleta juvenil campeão brasileiro Ramon Batagello que luta dia 06 de
maio.
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
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Débora Nunes
2ª Secretária do CONSELAM

José Antonio do Amaral Caprânico
Coordenador Adjunto do CONSELAM

Prof. João Francisco Rodrigues de Godoy
Coordenador do CONSELAM
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