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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE E SPORTES, LAZER
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DI A 26 DE OUTUBRO
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 outubro do corrente
ano. O primeiro secretário Clevis Spada começou a reunião explicando que o coordenador
João Francisco está em uma reunião de urgência com o Secretário de Saúde e Esportes
Dr. Pedro Mello, e chegará assim que terminar a reunião, em seguida passou o livro de
presença para todos assinarem; e começou os informes falando que foi formalizado o
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e Governo do Estado, na cidade de Santo André
no dia  29 de setembro,  onde fica  estabelecido que cinco municípios do ABC paulista
sediarão a 81ª edição dos Jogos Abertos de 2017, que acontecerá entre os dias 15 à 25
de novembro, com a participação de cerca de 15 mil atletas que vão se reunir entre os
locais de competição localizados em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e
Ribeirão Pires, sendo o 1º ano que os Jogos serão organizados de forma regional. Em
seguida passou a falar sobre o mais novo núcleo do Programa “Piracicaba Saudável” que
foi inaugurado no Bairro Costa Rica com aulas de Ioga quinzenais no Salão Social da
Igreja Santa Isabel, às 15h, orientada pela instrutora de Ioga Terezinha Paiva, e cerca de
30 pessoas participaram desta aula inaugural,  com a presença dos coordenadores da
unidade  de saúde  do  bairro  e  do  Programa “Piracicaba  Saudável”.  E  após  passou  a
informar sobre a participação da Delegação da Terceira Idade de Piracicaba no 21º JORI
(Jogos Regionais do Idoso) – Fase Estadual, competição disputada de 04 à 08 de outubro
em Sertãozinho e que reuniu cerca de 1.300 atletas de 162 municípios, onde a delegação
piracicabana foi representada por 36 atletas,  conquistando o vice-campeonato com 73
pontos,  contra  79  pontos  do  município  campeão  de  Sertãozinho.  Informou  sobre  a
palestra/curso de Natação, com a Profa. Silvia Helena Pavanato Bacci Martins no dia 18
de novembro, das 9h às 12h, na Unimep Taquaral,  uma realização do CREF4-SP em
parceria com a Unimep, Selam, Panathlon Brasil e Panathlon Piracicaba, e salientou que
novembro  é  o  Mês  Nacional  de  Prevenção  em  Afogamentos.  O  coordenador  João
Francisco retornou da reunião, e solicitou ao Prof. Clévis que desse sequencia a pauta.
Oportunamente  ao  chegar  abordou  e  explicou  sobre  o  Chamamento  Público  para  as
associações esportivas participarem , cujo edital já está à disposição no site da Selam , e
o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, orientou ainda que as
associações  organizadas  com  interesse  em  participar  das  atividades  esportivas  no
município  terão  de  se  adequar  às  novas  regras  para  receberem recursos  municipais.
Informou sobre o evento “Circuito SEST SENAT de Caminhada e Corrida de Rua” que
acontecerá  dia  12 de novembro com largada às 8h30 na Avenida Renato  Wagner,  e
comentou da grande quantidade de corridas e caminhadas que estão sendo organizadas

Rua: Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - 08° Andar – Prédio do Centro Cívico
Piracicaba / SP  -  Cep 13.400-900

Fones: (19) 3403-1266  -   Fax: (19) 3403-1263



CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
ATIVIDADES MOTORAS   -  CONSELAM
Criado pela Lei Municipal N° 5.449 de 02 de Julho de 2004 

na cidade; e falou sobre o levantamento que está sendo realizado dos espaços públicos e
equipamentos de esportes e lazer, bem como dos eventos e programas permanentes de
atividades físicas que são disponibilizados em todo município, chegando ao total de 860
unidades pesquisadas até aquele momento, entre espaços e equipamentos como ciclovias
e ciclofaixas,  quadras poliesportivas,  ginásios,  academias ao ar  livre,  parques infantis,
centros  esportivos,  campos  de  areia,  entre  tantos  outros  que  foram  citados,  e  essa
quantidade certamente chegará a um número ainda bem maior  pois  serão acrescidos
novos  dados  ao  relatório.  Durante  a  reunião,  além  das  discussões  da  pauta  do  dia
elencadas acima , também inciaram seus trabalhos no referido Conselho, alguns novos
conselheiros  representantes  do  Poder  Público  e  da  Sociedade  Civil.  Os  novos
Conselheiros são : - Pelo Poder Público (Titulares e Suplentes) :  Pedro Luiz da Cruz e
Milene Fagundes Vidal Grivol – Sec. de Governo/Semdec,  Letícia Cristina Sotto e Lúcia
Helena de Oliveira -  Semdes , Rosângela S. Demetrio e Luciana M. Pavan – Sec. de
Saúde , Erasmo Spadotto e Regina Ap. Salvador Volpato – Semac/Tur, Francarlos Ramos
de Oliveira e Thiago Ducati Angeleli – Sedema, Sergio Roberto Romanini e Lúcia Cristina
Martins de Souza – Sec. de Educação  ;  - E pela Sociedade Civil (Titulares) : Gustavo
Gozzo,  Leandro  Seicenti  Fernandes,  Edilson  Conceição  do  Amaral,  Renan  do
Nascimento, Henrique Lopes e Nelson Roberto Brenelli.  O Coordenador João Francisco R
de Godoy, o Johnny, recebeu a todos dando as boas vindas e desejou aos mesmos um
ótimo trabalho junto ao Conselam durante seus mandatos.  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 Fernanda da Silva 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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