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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER 
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO 
DE 2018. 

 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 fevereiro do corrente 
ano. O coordenador João Francisco começou a reunião informando sobre os itens da 
pauta, entre estes: sobre a mudança da sede administrativa da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Atividades Motoras – SELAM, que foi para o novo endereço na Rua Governador 
Pedro de Toledo, 771 – Centro, no prédio do Clube Cristóvão Colombo – Sede Centro; em 
seguida passou a todos alguns exemplares do Jornal “Voz dos Bairros” editado pelo 
Maestro Cidão, onde grande parte dele contém matérias falando sobre os esportes na 
cidade. O conselheiro Clevis Spada contou como se desenrolou o Projeto Férias neste 
ano realizado na piscina principal do Complexo Aquático Municipal, onde foram mais de 
3.000 atendimentos entre os dias 09 e 26 de janeiro, em parceria com a SEMDES. O 
coordenador João Francisco informou sobre o JORI – Jogos Regionais do Idoso que 
aconteceu na cidade de Lençóis Paulista onde a seleção piracicabana ficou em 1º lugar, e 
está agora se preparando para a Fase Estadual que será na cidade de Praia Grande entre 
os dias 24 e 29 de março; e também citou a recente colação de grau dos alunos do curso 
de Educação Física da Unimep ocorrida no último dia 2 de fevereiro e os novos registros 
que foram realizados pelo CREF no dia, são 30 novos Profissionais de Educação Física 
graduados e registrados no Conselho de Classe. O conselheiro Sr. Rubens Braga fez um 
relato histórico do tempo que ele era professor no curso de Educação Física na Unimep; e 
em seguida houve vários comentários sobre os novos cursos de Educação Física à 
distância (Cursos EAD) que estão sendo autorizados pelo MEC para várias profissões da 
área de saúde  inclusive a Educação Física, e o coordenador João Francisco disse que o 
CREF/CONFEF se posicionam contra essa medida, e que há vários conselhos de outras 
profissões da área de saúde que estão se posicionando contra também. Em seguida o 
coordenador João Francisco informou sobre as inscrições para participar dos Jogos 
Comunitários de 2018, e passou a todos um informe por escrito sobre esse assunto; e 
comunicou que a Unidade Móvel do CREF estará na Unimep entre os dias 19 e 23 de 
março para realizar os atendimentos; também destacou sobre o Projeto “Encontros 
Esportivos – o esporte une”, que foi aprovado na Lei de Incentivo Federal para receber 
incentivo/recursos de empresas privadas e públicas, sendo uma parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, sendo que o mesmo terá um valor de 200 mil reais, com aporte 
de recursos pela Empresa Estatal Cetesb e pela Empresa OJI Papéis Especiais de 
Piracicaba; e em seguida explicou que esta seria nossa última reunião oficial sendo que o 
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mandato desta gestão e dos Conselheiros termina em 29 de fevereiro de 2018, e terão 
que ser realizadas novas eleições coordenadas pela SELAM, para novos conselheiros da 
sociedade civil, e agradeceu a participação e colaboração de todos os conselheiros 
durante suas gestões como coordenador, e pediu para que todos continuem com esta 
mesma participação a qual é muito importante dentro do Conselho; e após essa fala 
passou a apresentar com uma projeção no telão a planilha dos resultados da pesquisa 
“Espaços, Equipamentos Públicos e Programas de Esportes, Lazer e Atividades Motoras 
na cidade de Piracicaba” – parte II (que aborda a parte dos programas de esportes, lazer e 
de atividades físicas realizados no município pelos poderes públicos municipais e 
estaduais), e em seguida pediu o auxílio de todos para ajudarem a manter esses dados 
atualizados com relação aos segmentos e instituições nos quais atuam. O conselheiro 
Pedro Cruz pediu a palavra para explicar sobre as dificuldades que o Banco de Sangue de 
Piracicaba tem em conseguir doadores e propôs fazer uma parceria com as modalidades 
esportivas por meio da Selam para angariar doadores, e ficou de passar material virtual 
por email para que o Conselam também possa ajudar na divulgação desta campanha. O 
conselheiro Sr. Rubens Braga informou que receberá uma homenagem no Clube de 
Campo de Piracicaba na terça-feira, dia 27 de fevereiro às 20h durante as solenidades do 
Dia do Atleta daquela associação esportiva. 
 
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.  
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