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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
ESPORTES,  LAZER  E  ATIVIDADES  MOTORAS  DE  PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017.

Às 16 horas reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no CQP -
Centro de Qualificação Profissional, no 3º andar, 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 junho do
corrente  ano.   O  coordenador  João  Francisco  iniciou  os  trabalhos
cumprimentando  e  agradecendo  a  presença  de  todos,  lembrando  aos
conselheiros para que assinem o livro de presença.   Em seguida iniciou os
itens  da  pauta  da  reunião  fazendo  uma  abordagem  sobre  o  “Programa
Piracicaba Saudável”, onde a parceria entre as Secretarias de Esportes e de
Saúde tem sido muito positiva, sendo um Programa novo e de formato pioneiro
no país pelo que temos conhecimento,  e continuou citando o exemplo de Cuba
onde já acontece algo parecido e institucionalizado, ressaltando que naquele
país há profissionais de Educação Física em cada unidade de saúde.  Lembrou
também sobre a importante da chegada de novos médicos cubanos na cidade
pelo  “Programa  Mais  Médicos”  do  Governo  Federal,  em  parceria  com  o
município de Piracicaba, e que contribui sobremaneira com o atendimento na
atenção  básica  nas  unidades  de  saúde  da  cidade.   O  conselheiro  Leandro
Fernandes contou sobre a sua experiência muito positiva neste Programa, nos
Bairros  Serra  Verde  e  Jardim  Oriente  onde  ele  é  professor  voluntário
responsável.     O coordenador João Francisco falou de uma atividade específica
com um grupo  de  gestantes  realizada  no  último  dia  23  ,  sexta-feira,  pela
Professora da Selam Janine Diório na USF do Tatuapé II por meio do “Programa
Piracicaba  Saudável”  ;   em  seguida  informou  sobre  as  justificativas  de
ausências  para  esta  reunião  dos  conselheiros  Valéria  Fernandes,  Nelson
Brenelli, Roger Carneiro, Débora Mitooka, Ana Sílvia e Edilson do Amaral. Na
sequência  explicou  que  alguns  conselheiros  que  estavam  como  suplentes
passaram a condição de titulares por conta das saídas de alguns conselheiros
que, por motivos particulares e profissionais, não conseguiam estar presentes
nas  reuniões,  e  informou  também  que  foram  enviados  ofícios  para  as
Secretarias  que  tem  assento  no  Conselho,  pedindo  a  confirmação  ou
substituições de suas indicações a conselheiros,  mas que ainda não obtivemos
a  resposta  destes  ofícios,  exceto  o  da  Secretaria  de  Governo  e
Desenvolvimento  Econômico  que  já  encaminhou  os  nomes  dos  seus
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representantes substitutos.   O conselheiro Clevis Spada, que também esteve
acompanhando a delegação piracicabana nos Jogos Regionais dos Idosos - JORI
abordou sobre mais uma conquista de Piracicaba nessa competição , a qual
aconteceu na cidade de Lins entre os dias 21 e 25 de junho, onde a cidade de
Piracicaba conseguiu o primeiro lugar na classificação geral entre as 30 cidades
participantes, com 186 pontos.  Pirassununga ficou em segundo lugar com 143
pontos  e  a  cidade  de  Botucatu  com  135  pontos  em  terceiro,  sendo  que
Piracicaba conseguiu o primeiro lugar nas seguintes modalidades :  atletismo
masculino, damas masculino, dança de salão categoria A, natação feminina e
masculina, tênis de mesa masculino e feminino, truco, vôlei feminino categoria
“A” e xadrez masculino e feminino  ;  o conselheiro Clevis contou também
sobre o andamento da organização das “Olimpíadas Municipais da 3ª Idade”
que acontecerá de 28 de agosto à 27 de setembro, e disse que os grupos da 3ª
idade da cidade já estão se mobilizando e se organizando para participar ;
aproveitou ainda para informar sobre o resultado do “Dia do Desafio” deste ano
que foi realizado em 31 de maio, e Piracicaba ganhou mais uma vez com 65%
de participação em atividades físicas dos municípes contra 42% da cidade de
São José dos Campos.   Em seguida o coordenador João Francisco informou a
todos  sobre  a  triste  notícia  do  falecimento  do  damista  Lélio  Sarcedo,
piracicabano que era destaque em nível  nacional no desenvolvimento dessa
modalidade, e citou um caso que ele mesmo presenciou sobre a postura desse
profissional  durante  uma das edições dos Jogos Abertos e que envolveu as
equipes da cidade de Piracicaba e de São José dos Campos, e pediu para que a
conselheira Nilze fizesse esse relato, pois a mesma é coordenadora das equipes
de Damas e Xadrez do município de Piracicaba e vivenciou esta situação.   A
conselheira Nilze Itepan fez o relato sobre o fato que causou bastante polêmica
na ocasião ,  durante uma conduta irregular  de um atleta  de São José dos
Campos  na  disputa  com  o  atleta  de  Piracicaba  ,  e  que  o  coordenador  da
modalidade  na  competição,  o  Sr  Lélio,   mostrando  toda  sua  competência
organizacional ,  havia filmado a competição e consequentemente esse jogo , e
com postura correta e firme, apesar das pressões sofridas, eliminou o jogador
que havia  transgredido as regras dando a vitória para o jovem damista  de
Piracicaba.    Completou  ainda  que  na  modalidade  de  damas,  como exímio
jogador,  Lélio  foi  campeão  nacional  com  apenas  15  anos  de  idade  e
recentemente foi presidente da Confederação Brasileira de Damas.   A pedido
do  coordenador  João  Francisco  o  conselheiro  Clevis  Spada também fez  um
breve relato da participação de Piracicaba nos “Jogos Abertos da Juventude”
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que  inclusive  está  ocorrendo  durante  esta  semana  na  longíngua  cidade  de
Presidente Prudente , com a participação das modalidades de tênis de mesa,
tênis de campo, atletismo e judô ,  sendo que as competições ocorrem até o
domingo dia 02 de julho ,  e a delegação está sendo chefiada pela conselheira
Ana Sílvia a qual por esse motivo não pode comparecer a esta reunião.  Em
seguida falou também sobre os “Jogos Regionais” , edição de 2017, que neste
ano  será  realizado  na  cidade  de  Lençóis  Paulista  de  20  à  30  de  julho.  O
conselheiro Marcos Ribeiro comentou sobre as mudanças no regulamento dessa
competição e dos “Jogos Abertos do Interior” ,  no que se refere a retirada da
classificação geral para as cidades do regulamento dessa competição , e que,
sem dúvida,  isso vai desestimular as cidades na participação nos Jogos e mais
ainda para sediarem essas competições , haja visto que este ano não temos
ainda uma definição da cidade sede para os “Jogos Abertos do Interior”.

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 o Coordenador João Francisco assinamos a presente ata. 

Prof. Clevis Lorenzi Spada

Primeiro Secretário do CONSELAM

Prof. João Francisco Rodrigues de Godoy

Coordenador do CONSELAM
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