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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER 
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO 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 agosto do corrente 
ano. O coordenador João Francisco iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a 
presença de todos e logo em seguida começou a explicar sobre as substituições de alguns  
conselheiros que solicitaram a saída do conselho por conta do horário de trabalho e outros 
compromissos particulares e consequentemente não estão conseguindo participar das 
reuniões, como é o caso da conselheira Adriana Pássari que cedeu a vaga para o 
conselheiro suplente Henrique Lopes, e o conselheiro Marcos Ribeiro para o conselheiro 
suplente Nelson Brenelli ; sendo assim o coordenador deu as boas vindas oficiais ao novo 
titular Henrique Lopes que já estava presente na reunião. Em seguida falou sobre as 
homenagens relacionadas ao Dia do Profissional de Educação Física, uma delas será 
realizada no dia 01 de setembro na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e 
citou os profissionais de educação física indicados nessa homenagem:  Wagner Wey 
Moreira, Clevis Spada, Raul Thame, Paulo Zorello e Regina Simões, e também ocorrerá a 
homenagem na Câmara de Vereadores de Piracicaba no dia 12 de setembro , sendo que 
no mesmo dia  também será comemorado neste evento o Dia do Panathleta ;  explicou 
ainda que o Dia do Profissional de Educação Física é comemorado oficialmente no dia 01 
de setembro, mas o número de eventos foi aumentando com o tempo e hoje temos 
comemorações no mês inteiro de setembro. Em seguida informou sobre o Seminário de 
Educação Física em parceria com o CREF4/SP com o tema: “Inclusão da pessoa com 
deficiência na educação física e no esporte – infinitas possibilidades (teoria e prática)” que 
acontecerá dia 22 de setembro às 8h30 no SESI - Piracicaba.  E falou sobre o Programa 
Piracicaba Saudável, que é uma parceria entre a Selam e a Secretaria de Saúde onde 
mais um núcleo foi iniciado : PSF Kobayat/Líbano e PSF Paineiras, ressaltando que já 
tivemos várias atividades neste Programa como palestras sobre a importância da atividade 
física para a população em geral e outras com foco para as gestantes inclusive. O 
conselheiro Clevis falou como foi a Olimpíada Especial deste ano que ocorreu entre os 
dias 15 e 25 de agosto, onde todos os profissionais das entidades que participaram se 
uniram mais uma vez para realizar as atividades de forma mais elaborada para os alunos 
participarem; e também falou sobre a Olimpíada da 3ª Idade que acontece entre os dias 
29 de agosto à 27 de setembro, e disse que neste ano tivemos um aumento da 
participação dos grupos que trabalham com 3ª idade na cidade e também aumentou a 
participação dos PSFs – Programa Saúde da Família, da Secretaria de Saúde. O 
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coordenador João Francisco contou sobre as comemorações e  homenagens para o Dia 
do Quimbol que ocorreu oficialmente no dia 14 de agosto na Câmara de Vereadores, onde 
inclusive fez uso da tribuna para falar sobre este esporte genuinamente piracicabano, e 
sobre o evento comemorativo marcante no SESC-PIracicaba com a presença de várias 
autoridades do município como o vereador André Bandeira autor da lei municipal que 
instituiu o Dia Municipal do Quimbol no calendário de eventos oficiais do município, o 
secretário Municipal de Saúde e de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Pedro Mello, o 
subsecretário da mesma pasta, Riva Salvador, o presidente do Conselho Regional de 
Educação Física da 4ª Região, professor Nelson Leme da Silva Junior, o dirigente regional 
de ensino de Piracicaba e região, professor Fábio Augusto Negreiros, o representante do 
Sesc Piracicaba, Renato Oliani, representando a modalidade e os atletas de Quimbol, o 
ex-secretário Municipal de Esportes, Lazer a Atividade Motoras, professor João Francisco 
Rodrigues de Godoy (Johnny), representando a família do Quim, Bernardet Bueno de 
Camargo e praticantes do esporte que compareceram ao evento para prestigiar a família 
do Quim e os homenageados . Esta modalidade vem sendo muito difundida pelas escolas 
e instituições da cidade e até houve recentemente um contato de um professor da cidade 
de Manaus que gostaria de levar o Quimbol para a Universidade Federal do Estado do 
Amazonas. O coordenador João Francisco explicou que todos os Conselhos da cidade 
fazem parte de um Fórum Municipal dos Conselhos e o nosso Conselho também compõe 
este Fórum e já houve duas reuniões onde foi eleito o Sr. Francisco Cerignoni como 
coordenador do FOPEC nesta gestão, e passou a todos uma cópia da Lei de criação do 
FOPEC – Fórum Permanente dos Conselhos ; falou também das fotos e reportagens na 
Revista do CREF/SP sobre as comemorações do mês de setembro do ano passado que 
foram realizadas aqui na cidade relativas ao Dia do Profissional de Educação Física, e 
disse que estamos com mais de 140 mil profissionais ativos inscritos no CREFSP. O 
conselheiro Henrique disse que está vivendo um momento de aprendizado por participar 
pela primeira vez da reunião de um Conselho como titular, ele foi indicado na eleição para 
concorrer ao cargo de conselheiro, pelo presidente da Associação ICAO, Sr. Roberto 
Almada. O coordenador João Francisco parabenizou a conselheira Ana Silvia pela sua 
aposentadoria como professora de Educação Física do Estado e ela disse que agora vai 
ter mais tempo inclusive até mesmo para participar das Olimpíadas da 3ª Idade pela 
primeira vez . O Conselheiro Gustavo Gozzo fez um relato sobre as conquistas da 
ASCAPI – Associação de Canoagem de Piracicaba, que estiveram participando do 
Campeonato Paulista na cidade de Piraju e ganharam quase todas as medalhas e dois 
dos atletas foram convocados para a seletiva nacional em Curitiba, os atletas Vinicius 
Caleto e Nicolas Orsi, com possibilidades de representar o Brasil no mundial de 
canoagem. O conselheiro Isael informou que será realizada uma semana de aulas 
diferenciadas do Complexo Aquático Municipal para marcar o Dia do Profissional de 
Educação Física, e o coordenador João Francisco elogiou a ação enfatizando as 
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iniciativas e ações como esta para divulgar e valorizar a ação do profissional da área 
perante os alunos, familiares e a sociedade como um todo . O conselheiro Leandro 
Fernandes informou que haverá dois eventos comunitários este mês relacionados aos 
Atletas de Cristo e de iniciativa do Ver. Maestro Jonson ,  evento denominado “Cristo : a 
bola da vez”, nos dias 16 de setembro no Bairro Algodoal e 30 de setembro na 
Comunidade Frederico. 
 
 
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 
 


