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

REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO 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 maio 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, logo 
em seguida começou a explicar sobre as faltas dos conselheiros da sociedade 

civil nas reuniões ordinárias, os quais precisam ser substituídos, por terem 

dificuldades em comparecer nas reuniões ; apresentou aos conselheiros o 
levantamento de faltas que foi feito e também explicou que a vaga de 

conselheiro é nominal a pessoa e não da entidade que indicou o delegado e/ou 
o candidato na época do processo eleitoral ; disse ainda que o conselheiro 

Marcelo Mazzei estava com dúvidas nesse sentido e gostaria de indicar um 
outro nome do Sesi para participar em seu lugar, e isso não será possível haja 

visto a explicação acima ; assim sendo o conselheiro Marcelo, por 
impossibilidade de conciliar sua agenda profissional com as reuniões do 

Conselho, deixará o cargo de Conselheiro ; no levantamento realizado os 
conselheiros Bernadet Bueno de Camargo, Clauberto Costa, Marlene de Lima, 

Gilson Felipe e Marcelo Mazzei, serão substituídos respectivamente pelos 
conselheiros suplentes eleitos e já nomeados pelo Decreto Municipal Nº 16.583 

de 29 de Fevereiro de 2016, a saber : Adriana Pássari, Marcos Ribeiro, Leandro 
Fernandes, Edilson do Amaral e Renan do Nascimento . Será feita uma consulta 

e caso algum dos suplentes acima decline em assumir a titularidade por 

problemas específicos , serão chamados na sequência os próximos conselheiros 
suplentes : Henrique Lopes, Nelson Brenelli, Edson Modesto e demais na 

sequência do estabelecido no Decreto.   O coordenador João Francisco explicou 
aos conselheiros como ocorrem as alterações, e também informou que foram 

enviados ofícios às Secretarias Municipais com assento no Conselho para, se for 
o caso, indicarem novos nomes dos conselheiros representantes do poder 

público , citando o caso específico da Semdec – Secretaria Municipal de 
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Desenvolvimento Econômico que hoje está vinculada com a Secretaria de 
Governo, e consequentemente, ocorreram mudanças nas indicações dos 

conselheiros que representarão, a partir de agora,  essas Secretarias.  Em 
seguida passou os informes sobre a Campanha de Vacinação contra Gripe que 

termina dia 26 de maio , sendo que no sábado dia 27 teremos vários mutirões 
para essa vacinação em vários locais da cidade; também abordou como está o 

andamento do Programa Piracicaba Saudável com novos núcleos inaugurados e 

salientou a importância de um Programa com essas características para a 
população, por meio do qual ocorre uma ação integrada dos profissionais das 

Secretarias de Esportes e de Saúde ; informou ainda que no dia 26 haverá 
lançamento de mais núcleos , sendo um no PSF do Jd. Gilda e segunda-feira 

dia 29 será a vez do PSF Jaraguá II, somando-se 10 núcleos até o momento ;  
em seguida passou uma matéria para os conselheiros com uma pesquisa 

realizada pelo IBGE onde consta o baixíssimo nível de atividade física por parte 
dos brasileiros. O conselheiro Danelon disse que percebe que na cidade de São 

Paulo a modalidade bocha está bastante difundida entre os jovens. O 
conselheiro Nelson disse que faz caminhada na Praça do Turcão na Nova 

Piracicaba onde há uma Academia ao Ar Livre e está tendo bastante uso por 
parte dos moradores. O conselheiro Clevis falou sobre o Dia do Desafio deste 

ano que será no dia 31 de maio quarta-feira, e nossa cidade vai competir com 
São José dos Campos ; e também falou sobre a Olimpíada Especial que 

acontece entre os dias 15 a 25 de agosto , e em seguida sobre a Olimpíada da 

3ª Idade que acontecerá em agosto e setembro ;  o conselheiro Danelon 
sugeriu uma alteração no regulamento da bocha para que este ano tenhamos 

um número maior ainda de participantes, incluindo-se para isso a categoria 
feminina . O coordenador João Francisco leu as justificativas de ausências dos 

conselheiros : Valéria Fernandes, Isael Marin e Gustavo Gozzo e o conselheiro 
Clevis contou a situação do atleta piracicabano do vôlei de surdos Denilson, que 

está tentando participar do mundial na Turquia, mas as dificuldades financeiras 
podem impedir a ida do time inteiro para a competição. 

 
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.  
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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 
 


