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Ata da segunda reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Municipal 
de Esportes de Santos, realizada no auditório da FEFIS/UNIMES, sito à Avenida 
Conselheiro Nébias. 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezessete realizou-se a segunda 
reunião ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 
aprovação da ata anterior; Expediente; Apresentação do Plano de Metas Oficial – 
2017-2020; Apresentação do PDR assinado pelas Secretarias; Provocação do 
CMDCA e cobrança do promotor da infância e juventude de atividades para área de 
vulnerabilidade; Programa atleta do futuro – atletismo SESI com baixa adesão; Uso 
abusivo de estruturas fixas na praia para atividades esportivas e assuntos gerais. O 
presidente do Conselho, Sr. Sadao Nakai, deu início a reunião apresentando os diretores 
do COMESP e agradecendo a cessão do auditório da Unimes. Leitura e aprovação da 
ata anterior: Dispensada a leitura da ata. Ata aprovada.  Expediente: Justificativa de 
ausência dos representantes da UNIP, ATLETAS, CET e PANATHLON. Apresentação do 
Plano de Metas Oficial – 2017-2020: Sr. Vinícius Reberte explanou sobre o Plano de 
Metas. Relatou sobre os principais dos 18 itens para serem realizados pela Secretaria em 
cumprimento a Lei Orgânica do Município, art. 58, onde diz que o Prefeito Municipal tem 
até 90 dias após tomar posse para apresentar seu Plano de Governo para todas as 
Secretarias. Neste mês os secretários assinaram as metas do referido plano e estudam as 
ações estratégicas para cumpri-las. Apresentação do PDR assinado pelas Secretarias: 
Sr. Vinícius continuou a explanação falando do Programa de eficiência total, Participação 
Direta nos Resultados, criado em 2013, visando redução de custos, incentivo e 
valorização dos servidores, que está na 3ª edição. O contrato foi assinado entre o Prefeito 
e Secretários. Este ano a secretaria passa de sete para dezoito metas a serem 
cumpridas. Metas atingidas os servidores recebem bonificação, prêmio de qualidade e 
produtividade para a Secretaria que atingir mais que 70% do esperado. Provocação do 
CMDCA e cobrança do promotor da infância e juventude de atividades para área de 
vulnerabilidade: CMDCA e COMMULHER são Conselhos que cobraram ações da 
Secretaria de Esportes em área de vulnerabilidade da cidade, como exemplo a Vila dos 
Criadores, que por ser área de invasão, não existe a possiblidade de ter aparelho fixo no 
local, o que é oferecido no bairro ao lado, o Jardim Piratininga. Será apresentada ao 
promotor em reunião futura proposta de ações pontuais dentro da Vila, como por exemplo 
a Rua de Lazer nos fins de semana em parceria com CMDCA, UACEP e SETTAPORT. 
Programa atleta do futuro – atletismo SESI com baixa adesão: Sr. Sadao informou 
que foram oferecidas 200 vagas para as aulas de atletismo no SESI em parceria com a 
Secretaria de Esportes e que hoje conta com apenas 35 inscritos. Necessidade de 
procurar meios para divulgar a atividade. Parceria com a SEDUC seria uma saída para 
incentivar a prática da modalidade, no entanto o foco da pasta da educação é a Escola 
Total, que objetiva a atividade de participação em detrimento ao estímulo competitivo dos 
alunos. A SEMES procura solução para que não haja conflito entre as secretarias. Os 
programas são feitos para buscar os novos talentos, é um desafio trazer os alunos para 
essas atividades. Sr. Luiz, representante da Acrembas, sugeriu buscar os alunos próximo 
aos centros para divulgar, acesso ao SESI é difícil. Precisávamos do envolvimento da 
secretaria de educação para a apresentação do programa. Participar  junto com os alunos  
 



           PREFEITURA DE SANTOS  
                    Secretaria de Esportes 

 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP 

CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab.semes@santos.sp.gov.br 

para que conheçam o espaço. Sra. Sandra, representante da SEDUC, sugere estreitar a 
parceria com a SEMES, muitas escolas não sabem da existência do atletismo. Professor 
poderia fazer uma logística indo visitar as escolas ao entorno falando com o aluno, 
estimulando e sensibilizando, podendo envolver os pais. Sr. Paulo Battisti, completou que 
o Sesi da a oportunidade da criança inscrita participar de outras atividades do SESI, 
inclusive as piscinas no fim de semana. Sr. Sadao acredita ser pertinente a apresentação 
dos professores e atletas como Frederico Monteiro, Walmir Nunes, campeões do 
atletismo, para incentivar as crianças. O que impedi as crianças é a burocracia, dentro 
das regras da Escola Total, elas ficam presas para praticarem outro esporte. Sra. Sandra 
informou que a Escola total possui nichos diferentes, difícil até para a Seduc. Sra. 
Elisabete, representante do Condefi, informou que a Escola Total da suporte aos pais que 
não podem estar com as crianças e quando estas crianças saem da escola para a Escola 
Total são um outro grupo envolvido em outra atividade. Seria importante que os 
profissionais apresentem a pista a estes alunos que levariam esta vivência para casa. Sra. 
Tereza, representante da Unisantos, não vê incentivo do professor, que deveria ser 
criativo para ensinar o esporte, que é a base da educação. Sra. Sueli, representante 
suplente das Ligas Esportivas, completou que o esporte é um dos pilares da sociedade, o 
orientador físico é quem deve ajudar o aluno a descobrir sua aptidão, começando na 
escola. Criança não faz esporte por causa da falta de orientação que o link entre a Seduc 
e Semes é de muita importância. Sra. Sandra informou que a educação física não é 
voltada para o esporte, trabalha a apresentação do esporte, divulgação, incentivo, esporte 
como meio e não como fim. O que falta é aproximar as Secretarias, saúde, educação, 
esporte, para fazerem um trabalho em conjunto. Sozinho não funciona, disse que não 
trabalham com o ideal e sim com o real. Uso abusivo de estruturas fixas na praia para 
atividades esportivas: Não está regulamentado; deve haver um estudo das estruturas 
que tem interesse público, desde que tenha termo específico; se continuar liberado não 
haverá espaço para as outras quadras. Necessário discutir e regulamentar, o que já existe 
por lei. Todos que tem quadra montada devem ir à Secretaria, podem ser punidos por 
caso de crime ambiental. 
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