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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
ESPORTES,  LAZER  E  ATIVIDADES  MOTORAS  DE  PIRACICABA,
REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO 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 novembro do corrente ano. O coordenador
João Francisco iniciou a reunião dando as boas vindas e enaltecendo mais uma
vez a dedicação de todos ao trabalho voluntário de conselheiros. Em seguida
explicou  que  os  meses  de  dezembro  e  janeiro  se  constituem  sempre  um
período difícil para conseguirmos uma data melhor que atenda a todos e assim
garantir  o  quórum  necessário  para  as  reuniões  devido  ao  período  de
festividades e de férias dos professores, técnicos e das modalidades, e colocou
em votação a data da próxima reunião, e assim ficou deliberado em plenária e
acordado  por  todos  que  não  haveriam  reuniões  ordinárias  nos  meses  de
dezembro e janeiro, e se preciso, faríamos uma extraordinária caso ocorresse
algum fato que exigisse a deliberação dos Conselheiros. A conselheira Valéria
perguntou quando seria a eleição de novos conselheiros da sociedade civil e o
coordenador João Francisco explicou que o mandato dos atuais Conselheiros se
encerra no mês de fevereiro de 2018, quando ocorreria então a substituição
dos atuais  conselheiros da  sociedade civil  e  para os do poder  público  será
somente a renovação dos indicados pelos Secretários das respectivas pastas ;
em seguida apresentou o novo conselheiro Erasmo Spadotto, representante da
Secretaria de Cultura e Turismo , a todos presentes ; na sequencia abordou
sobre o  curso/palestra  realizado pelo  CREF4/SP  em Piracicaba,  em parceria
com a Unimep, o Panathlon Club Piracicaba e a Selam, sobre a modalidade de
Natação , ocorrido na Unimep em 18 de novembro. Falou sobre a pesquisa
coordenada por  ele sobre  os “Espaços,  Equipamentos Públicos  e Programas
Esportivos,  de  Lazer  e  Atividades  Motoras  em  Piracicaba”  apresentada
recentemente  pelo  Dr.  Pedro  Mello,  secretário  de  Saúde  e  Esportes  de
Piracicaba  ,  em  evento  da  Associação  Ilumina  no  CCP  quando  o  mesmo
relacionou estes dados e resultados e a sua contribuição para a  qualidade de
vida e saúde da população.  Em seguida apresentou a 1ª parte do trabalho
dessa pesquisa, relacionada aos espaços e equipamentos, com fotos inclusive,
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a todos presentes, e pediu para todos enviarem os dados atualizados de seus
segmentos  para  melhorarmos  e  atualizarmos  a  pesquisa  sempre  que
necessário.  Todos os presentes gostaram bastante do trabalho apresentado
até mesmo se surpreendendo com o elevado número de equipamentos que
nossa  cidade  dispõe  para  as  atividades  físicas,  esportivas  e  de  lazer  .  O
conselheiro  Sr.  Rubens  Braga,  fazendo  uma  observação  comentou  sobre  a
importância  da  grande  quantidade  de  equipamentos  públicos  que  foram
apresentados na pesquisa para nossa cidade e seus cidadãos.  O Coordenador
João Francisco informou ainda sobre a homenagem ao Projeto Tatame Social ,
o qual é realizado em parceria entre a Selam e a Polícia Militar,  ocorrida na
Câmara de Vereadores ; também informou sobre o Projeto Guardiões da Água
realizado em parceria entre a Selam e o Semae , que levou os alunos do núcleo
do Jaraguá  do  PDB para  conhecer  as dependências  do  Complexo  Esportivo
Municipal  ;  comentou sobre as finais  do campeonato de futebol  amador no
Estádio Barão da Serra Negra contando com a categoria masters acima de 50
anos. Informou sobre o Festival de Natação da Selam que acontecerá dia 03 de
dezembro  no  Complexo  Aquático  Municipal  ,  e  sobre  a  cerimônia  de
encerramento dos Jogos Comunitários dste ano no mesmo dia.  A conselheira
Valéria  contou sobre o  desempenho  no atletismo  de um aluno da Escola
Estadual Luiz Gonzaga que participará dos Jogos Sulamericanos Escolares na
modalidade  salto  em  altura  representando  nossa  cidade  e  nosso  país  .  O
conselheiro  Gustavo  informou  que  dois  atletas  da  canoagem de  Piracicaba
foram convocados para a seleção brasileira da modalidade : Bruno Cataldi e
Denis  Qualis.  O  coordenador  João  Francisco  parabenizou  a  todos  pelos
resultados apresentados e informou ainda sobre a 34ª Corrida do XV, a final da
Copa Rocha Neto, o encerramento dos Jogos Estudantis de 2017, e sobre a
inauguração das Academias ao Ar Livre nos Bairros Abaeté e Jardim Planalto. A
conselheira  Ana  Silvia  contou  sobre  a  participação  de  Piracicaba  nos  Jogos
Abertos  de  2017,  que  foram  organizados  neste  ano  numa  parceria  entre
cidades , tendo 05 sedes no Grande ABC :  São Bernardo do Campo, Santo
André, São Caetano do Sul , Mauá e Ribeirão Pires , falou sobre as dificuldades
com o trânsito,  a  distância  dos locais  de jogos,   e  as  dificuldades  com as
mudanças no regulamento oficial da competição e também pela alteração da lei
dos convênios das Associações, para estarem de acordo com o Novo Marco
Regulatório ; em seguida foram feitas vários comentários e críticas sobre as
constantes  mudanças  dos  regulamentos  dos  diversos  Jogos  Estaduais  .   A
conselheira Débora informou sobre a realização do evento “Virada Inclusiva” no
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Sesc no dia 2 de dezembro às 15h30,  onde as criancas do “Projeto Juntos e
Misturados” em parceria com o Espaço Pipa farão exame de faixa .  Após as
falas e os informes dos Conselheiros , ao encerrar a reunião o coordenador
João  Francisco  passou  exemplares  do  Jornal  A  Voz  dos  Bairros  a  todos  os
conselheiros presentes para lerem os artigos e notícias  sobre o esporte em
Piracicaba publicados naquele veículo,  o qual é organizado pelo Maestro Cidão
e  cujos  exemplares  foram  entregues  pessoalmente  por  ele  durante  esta
semana,  e  no  qual  o  mesmo  sempre  divulga  as  atividades  esportivas  do
município, 

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 ,
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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