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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE E SPORTES, LAZER
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DI A 28 DE SETEMBRO
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 d e Piracicaba – CONSELAM,  para
a  realização  de  mais  uma  reunião  ordinária,  esta  referente  ao  mês  de  setembro  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
mudanças de alguns conselheiros do poder público, onde foram enviados memorandos
pedindo  a  confirmação  ou  atualização  dos  representantes  das  Secretarias  neste
Conselho, e até o momento somente recebemos resposta da Secretaria de Governo e
Desenvolvimento  Econômico  cujos  representantes  são  :  titular  Pedro  Luiz  da  Cruz  e
suplente Milene Fagundes Vidal Grivol ; e da Secretaria de Desenvolvimento Social sendo
titular Letícia Cristina Sotto e suplente Lúcia Helena de Oliveira ; em seguida apresentou
para  estes  novos  conselheiros  a  mesa  coordenadora  do  Conselho  composta  por
Coordenador João Francisco Rodrigues de Godoy, o Johnny, e coordenador adjunto José
Antônio do Amaral Caprânico, 1º secretário Clevis Lorenzi Spada e 2ª secretária Débora
Fernanda da Silva Nunes; em seguida explicou sobre o FOPEC, o Fórum Permanante dos
Conselhos  do  qual   fazemos  parte,  e  pediu  aos  conselheiros  presentes  que  se
apresentassem dando as boas vindas aos novos colegas , inclusive a nova conselheira
Leticia da SEMDES, presente pela 1ª vez na reunião. O conselheiro Clevis falou sobre a
Olimpíada  da  3ª  Idade  que  encerrou  no  dia  27  de  setembro  com  total  sucesso  de
participação dos grupos de terceira idade da cidade. O coordenador João Francisco falou
em seguida sobre as homenagens ao Dia do Profissional de Educação Física e Dia do
Panathleta, que contou com a presença de importantes autoridades e representantes de
instituições e que compuseram a mesa ou usaram da fala como o Ver. André Bandeira –
autor das solenidades, dr. Pedro Mello - Secretário municipal de Saúde e Esportes, Lazer
e Atividades Motoras , Ver Pedro Kawai - que presidiu as solenidades, prof. Pedro Roberto
Pereira de Souza - Presidente do Panathlon Brasil , prof Nelson Leme da Silva Júnior,
presidente do Conselho Regional  de Educação Física  de SP -  CREF4-SP , prof  João
Francisco Rodrigues de Godoy, conselheiro do CREF4-SP e representando o Panathlon
de Piracicaba; o prof. Marcelo Astolphi Mazzei – Diretor do Sesi Piracicaba e panathleta
homenageado na categoria “Fair Play” ; Rubens Leite do Canto Braga, professor e ex-
presidente da Câmara; Rodrigo Adriano Lopes, capitão do 10º Batalhão da Polícia Militar
do Interior; e Luiz Henrique Zago, delegado do Deinter-9 ;  em seguida passou os folhetos
informativos  das  homenagens  deste  mês como o  Dia  do Médico  e  dia  dos  ACS's,  e
convidou a todos para prestigiarem o evento de homenagem ao Dia do Idoso, conforme
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Decreto da autoria do vereador André Bandeira,  que acontece na Estação do Idoso dia 03
de  outubro  às  14h,  e  neste  evento  nossa  atleta  da  3ª  idade  Jane  Gallego  será
homenageada por toda sua história dentro do esporte da 3ª idade de Piracicaba; falou
também sobre o Programa Piracicaba Saudável por meio do qual  foi iniciado mais um
núcleo de atividades físicas no município , sendo este no bairro Costa Rica, com aulas de
Ioga quinzenalmente às terças feiras às 15h, no salão da Igreja do bairro , e caminhada às
terças-feiras às 7h15; citou sobre a apresentação do esporte piracicabano Quimbol na
reunião do Confef  – Conselho Federal  de Educação Física,  em São Paulo  dia  15 de
setembro,  salientou  a  importância  desta  oportunidade  de  divulgação  de  um  esporte
genuinamente piracicabano e de identidade nacional  ,  e  agradeceu o apoio  da Selam
nesta apresentação ; e enfatisou sobre a participação deste esporte na Olimpíada da 3ª
Idade; informou a todos sobre a participação da Profa. Marlene de Lima, coordenadora da
seleção piracicabana da 3ª idade, no congresso técnico do JORI fase estadual na cidade
de Sertãozinho no dia 26 de setembro, e o conselheiro Clevis informou das modalidades
que participarão deste JORI, que será entre os dias 04 e 08 de outubro na cidade de
Sertãozinho. O coordenador João Francisco falou da palestra do CREF em parceria com a
SELAM, SESI ,  Diretoria de Ensino e Panathlon Brasil  ,  realizada no SESI  dia  22 de
setembro com o Prof. Flavio Correa , auxiliar técnico da seleção brasileira paralímpica de
natação; e após relatou sobre as várias atividades esportivas no mês alusivo a inclusão da
pessoa com deficiência e do profisional de educação física . O conselheiro Renan relatou
que aqui em Piracicaba temos o apoio da Prefeitura / Selam para a realização dos Jogos
Universitários  e  que  participou  de  vários  outros  campeonatos  onde  não  foram
adequadamente organizados como acontece aqui.  A conselheira Débora fez um relato
sobre a participação dela nos jogos universitários na China quando estudante e sobre a
importância do apoio ao esporte universitário e no caso do Brasil também da importância
do apoio das Forças Armadas ao esporte nacional ; O conselheiro Renan disse que há
muitos atletas com potencial nessas competições dos Jogos Universitários. A conselheira
Débora  disse  que  os  atletas  das  Forças  Armadas  são  maioria  na  Seleção  Brasileira
atualmente, mas depois de 2018 ela não sabe com vai ficar por conta das mudanças que
estão para acontecer neste segmento. O conselheiro Pedro Cruz informou que haverá
algumas  reuniões  com  as  secretarias  de  Esporte,  Cultura,  Trânsito  e  departamento
Jurídico da Prefeitura, para discutir a segurança em eventos esportivos e de lazer, como
caminhadas, passeios ciclísticos entre outros ; falou sobre a Lei que rege esses eventos
dentro no nosso município e em nível nacional , são medidas que os organizadores terão
que seguir  para melhorar a segurança dos participantes.  O conselheiro Renan citou a
participação do grupo de jipeiros que ele faz parte no passeio que foi realizado na cidade
de São Pedro onde havia itens de segurança que todos tinham que seguir. O conselheiro
Gustavo  contou  sobre  a  etapa  dos  Jogos  Olímpicos  da  Juventude  em Curitiba,  onde
tivemos vários atletas da canoagem classificados para o Panamericano e o Sulamericano,
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e ainda haverá várias etapas a conquistar; contou também que o Prof. Denis Terezani foi
convidado a ser chefe de equipe da Seleção Brasileira de Canoagem e está agora no
Mundial na França.

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 e a 2ª Secretária Débora Nunes , assinamos a presente ata. 

Débora Nunes

Segunda Secretária do CONSELAM

 

Prof. Clevis Lorenzi Spada

Primeiro Secretário do CONSELAM

 

Prof. João Francisco Rodrigues de Godoy

Coordenador do CONSELAM
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