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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E ATIVIDADES MOTORAS DE PIRACICABA, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO
DE 2019.

As 16 horas e 30 minutos, reuniu-se no Prédio da Prefeitura de Piracicaba, no CQP
- Centro de Qualificação Profissional, no 3° andar da Prefeitura Municipal de Piracicaba, o
Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba -
CONSELAM, para a realização de reunião ordinária, referente ao mês de outubro do
corrente ano. O Secretário de Esportes Dr. Pedro Mello abriu a reunião comentando que
não temos mais o Ministério dos Esportes, que agora é uma Secretaria, e ele continua
buscando recursos estaduais para o município, que continua com a ajuda através do
chamamento público, e agora está abrindo o chamamento para a modalidade badminton e
futebol americano e também dando continuidade com todos os outros chamamentos.
Falou sobre um processo de 2008 contra a Associação Abzalão, que se provou estar
dentro da legalidade. Contou que a Unimep deixou de ser uma parceira nas bolsas para
atletas, e o Johnny está tentando uma outra forma agora com o marco regulatório, ele
disse que precisa dar continuidade ao esporte em Piracicaba pois acredita que o esporte
transforma a vida das pessoas envolvidas, faz as crianças sonharem e eu sinto orgulho de
ter realizado coisas no esporte de Piracicaba. Deu as boas vindas aos novos conselheiros,
disse que todos que estão nessa formação ele percebe que são pessoas que gostam do
esporte. Contou sobre os JEESP que a cidade foi sede e citou a homenagem realizada na
abertura ao Prof Rubens Braga, pai do conselheiro João Braga, disse que foi homenagem
merecida pois o Prof Rubens deu grande colaboração ao esporte da cidade. Fez a entrega
dos diplomas aos conselheiros eleitos da sociedade civil presentes: Rosalvo, Marcelo,
Paulo, Gustavo e João Braga. Em seguida o Conselheiro Clevis fez a leitura de Oficio do
vereador Pedro Kawai que parabenizou aos novos integrantes do Conselho desejando
sucesso aos trabalhos, e entregou uma cópia aos presentes, e após fez a leitura do
Decreto de criação do Conselam e conduziu a eleição da mesa diretora, onde ficou para
Coordenador: Clevis Spada, Vice coordenador: João Braga, 1a Secretária Nilze Itepan e 2°
Secretário: Rodrigo Weber. Em seguida houve uma apresentação de todos os presentes
para se conhecerem e ficou acordado que as reuniões seriam nas segundas sextas-feiras
de todo mês, sendo a próxima reunião no dia 06 de dezembro de 2019. O vice
coordenador João Braga elogiou a conferência de Educação que participou, e sugeriu
realizarmos um Conferência de Esportes aqui na cidade, e também sugeriu criar um grupo
de whatsapp para facilitar o contato entre os conselheiros. O conselheiro João Francisco
falou de uma pesquisa no site do Ministério da Saúde com profissionais de Educação
Física, pediu para todos responderem e divulgar entre os colegas de profissão, e salientou
que no site há um ítem onde se pode fazer a sugestão de mudança do termo educador
físico para profissional de educação física, disse que precisamos responder até dia 29 de
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outubro. Ele disse que na Prefeitura de São Paulo já existe um profissional de Educação
Física nos Postos de Saúde, e salientou que seria importante responder essa pesquisa
para tentar viabilizar a possibilidade de criação de algum Projeto com recursos que nós do
Esporte não temos.

Após os informes finais, o coordenador Clevis Spada encerrou a reunião e eu, Nilze
Meire Itepan, 1a Secretária do Conselam redigi, corrigi, e conjuntamente com o
Coordenador Clevis Spada assinamos a presente ata.

Primeiro Secretário do CONSELAM
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