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Ata da terceira reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Municipal 
de Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes. 
 
Ao vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezessete realizou-se a terceira 
reunião ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 
aprovação da ata anterior; Expediente; Prestação de contas de projetos aprovados 
pelo Promifae; Pedido de reconsideração de projeto reprovado pelo Promifae; Os 
100 dias de gestão na SEMES; Inscrições para 1ª etapa do Campeonato Santista de 
Pedestrianismo; Continuidade das obras nos Equipamentos Esportivos; Devolutiva 
das aulas de ciclismo e estruturas fixas na praia e assuntos gerais. O presidente do 
Conselho, Sr. Sadao Nakai, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do 
conselheiro titular, representante dos atletas, Sr. Álvaro de Andrade. Em seguida deu 
início a reunião. Leitura e aprovação da ata anterior: O Diretor do Conselho, Sr. Wolney 
Lima, efetuou a leitura da ata. Ata aprovada.  Expediente: Substituição dos 
representantes da CET, Sr. Élio Pinto Giangiulio passa a ser titular e a Sra. Claudia 
Roberta Magalhães Vieira Veiga, suplente. Alteração do representante titular da SETUR, 
Sr. Adilson Durante Filho pelo Sr. Paulo Henrique Miyasiro de Abreu. A Sra. Milena foi 
mantida como suplente. Falecimento do Sr. Álvaro de Andrade, representante titular dos 
Atletas. O representante suplente, Caio Mesquita, atleta de ciclismo, está tendo 
dificuldades para comparecer às reuniões devido aos horários de treino. Ficou proposto 
para o próximo mês nova eleição para representação neste segmento. Justificativa de 
ausência dos representantes da Acrembas, Atletas e Panathlon. Prestação de contas de 
projetos aprovados pelo Promifae: Sr. Paulo Battisti apresentou os projetos Gotas no 
Judô, processo 16363/2016-71, Gotas no Judô 2, processo 15853/2016-12, Gotas no 
Judô 3, processo 15855/2016-30, da Assistência à Infância Gota de Leite; projeto Girando 
Esporte, processo 14014/2016-51 da Cruzada das Senhoras Católicas e projeto Estrutura 
e Preparação para Participação IRONMAM – HAWAI 2015, processo 176/2016-84 de 
Edyney. Contas aprovadas. Pedido de reconsideração de projeto reprovado pelo 
Promifae: Foi protocolado na Secretaria de Esportes o ofício nº 08/2017 da Associação 
Sócio Educativa de Esporte e Lazer, referente reconsideração de análise do projeto 
Festival Paulista Sup Wave, proponente previamente informado da data da reunião, não 
compareceu. Os 100 dias de gestão na SEMES: SEMES em parceria com o COMESP 
se propõe a trazer o que acontece dentro do mês para as reuniões; processo 
orçamentário está impactando no esporte; Plano Municipal deve estar em execução até 
2018; formado dois grupos para a discussão das Políticas do Esporte, um com membros 
do Comesp e o outro com representantes da SEMES, FUPES, SEDUC, SMS, SEAS, 
SERIC, SECULT, SETUR, Diretoria Regional de Esporte e Lazer e Diretoria de Ensino da 
Região de Santos. Regularização dos Convênios com o esporte, em cumprimento a lei 
federal 13019 e ao decreto municipal 7585; Revisão da legislação das barracas de praia 
junto aos dirigentes das mesmas e pelo Conselho, em seguida será enviada para 
aprovação da Câmara Municipal; Obras e projetos esportivos, como a piscina do CER-
Rebouças e ginásio do CER-M. Nascimento, investimento do Estado, gerenciado por 
outra secretaria. A SEMES gerencia a obra das quadras do Rebouças e do Pagão. Atraso 
na obra das quadras do Rebouças se deve a inadequação de classificação do objeto em 
emenda  parlamentar,  a  qual  necessita de  licitação,  deverá  ser  entregue  no  segundo  
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semestre. Está sendo feita reforma de iluminação, com isto estará autorizado o uso para 
as atividades da secretaria. Para o Pagão estão sendo levantados documentos solicitados 
pelo Tribunal de Contas, e elaboração de regulamento específico para o Centro Esportivo. 
Os projetos Campeonato Santista de Pedestrianismo, Campeonato Santista de Águas 
Abertas e Santos Formando Campeões foram aprovados pela Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte do estado de São Paulo, disponibilizando orçamento para outras atividades da 
Secretaria no próximo ano. Início de projeto em área de vulnerabilidade na cidade, 
levando rua de lazer mensalmente a bairro de difícil acesso e poucas opções. Hoje a 
SEMES conta com muitos equipamentos esportivos, porém com orçamento reduzido para 
viabiliza-los. Inscrições para 1ª etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo: 
Sra. Sandra, chefe da Seção de Eventos Esportivos, organiza o Campeonato de 
Pedestrianismo a 19 anos, este ano o Pedestrianismo conta com a parceria da Marinha e 
Codesp, 48 equipes inscritas, recorde para a Secretaria, Atleta de Brasília inscrito, em 10 
minutos foram preenchidas 2000 vagas, as 100 remanescentes foram preenchidas em 3 
minutos. Continuidade das obras nos Equipamentos Esportivos: Sr. Paulo Battisti, 
relatou a respeito das obras informando que não estão diretamente ligadas a SEMES, 
mas possui informações por participar das reuniões de Ponto de Controle onde todo o 
andamento é atualizado aos representantes das secretarias envolvidas. São 
administradas pela SIEDI. Problemas orçamentários paralisaram algumas obras e outras 
continuaram em ritmo reduzido. Ginásio do M. Nascimento perdeu o convênio por atraso 
na execução. Novo convênio com o governo do estado está sendo celebrado. As obras do 
Rebouças não paralisaram, porém estão mais lentas, há pessoas trabalhando na cancha 
de malha, em seguida vestiários e por último a piscina. Verba do DADE, em torno de 1,5 
milhões, deverá promover um adiantamento na entrega das obras. Sr. Eduardo, 
representante suplente dos técnicos, perguntou se as dimensões da quadra no ginásio do 
M. Nascimento haviam sido revisadas. Foi informado pelo Sr. Paulo Battisti que as 
correções serão efetuadas. Devolutiva das aulas de ciclismo e estruturas fixas na 
praia: O Secretário Sadao informou que após reunião com o Sr. Claudio Diegues, técnico 
de ciclismo, as aulas foram iniciadas no estacionamento do CER-RB as terças e quintas, 
no período da manhã e tarde. Solicitou que seja divulgado para que ocorra a adesão de 
mais crianças na escolinha. Referente aos postes fixos na praia, informou a realização de 
reunião com os envolvidos onde houve a explicação da regularização existente. Uma pré-
proposta para regularizar as estruturas já existentes está sendo elaborada e será trazida 
ao Conselho para aprovação. Assuntos Gerais: A representante do CONDEFI, Sra. 
Elisabete, solicitou estudos para que fosse oferecida vagas para deficientes em todas 
atividades da Secretaria, Sr. Battisti achou a ideia pertinente inclusive para ser sugerida 
aos proponentes de projetos do Promifae; Há projeto que será apresentado pela Seção 
de Esportes Adaptados, propondo incluir ou ampliar a vivência nas atividades com 
pessoas especiais, inclusive nos convênios; Sr. Sadao informou que com as políticas 
públicas ordenadas ficará claro o objeto da atividade ofertada, sendo possível incluir 
pessoas com deficiência nos projetos educacionais e de participação, nos de alto 
rendimento, como o caso do projeto de polo aquático realizado no Clube Internacional não 
cabe esta inclusão; Sr. Trajano fez contato com a SIEDI e informou que o contrato do 
ginásio do M. Nascimento foi aprovado e que a obra iniciará em junho de 2017; Sr. Ivens 
informou que foi inserido no regulamento do Campeonato de Pedestrianismo o deficiente 
conduzido, novo avanço para a SEMES; Sra. Elisabete, do CONDEFI solicitou informação  
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quanto ao Campeonato de Ciclismo, foi informada de que há estudos para ser realizado 
este ano ao menos um Torneio, visto a redução do orçamento; Sr. Hélcio, representante 
das Ligas e delegacias Esportivas, convidou para o Final da Copa TV Tribuna,  na Arena 
Santos, dia 27 de maio; Convite da Secretaria de Esportes para a homenagem póstuma 
referente ao dia do Esportista Amador, dia 28 de maio, no Cemitério da Filosofia. Os 
atletas homenageados em 2017 são: Prof. Elny Abdelaziz Alves de Camargo, Carlos 
Flozino da Silva, Maria Christina de Moraes Moura e Iracema Taveira Lima; Sr. Sadao 
informou que a Arena Santos foi construída com verba DADE, que é um equipamento 
vinculado ao Gabinete do Prefeito compartilhado por todas as Secretarias, foi idealizado 
para eventos em geral, está sob a administração da SERIC, no entanto muitas despesas 
saem dos recursos da SEMES. Informou que está em discussão com o Governo para que 
nos direcione a gerencia deste equipamento assim como a do Parque Roberto Santini; Sr. 
Vinícius, representante da SEMES, falou da lei 3359, de 23 de maio de 2017, que institui 
campanha sobre o programa adote uma academia ao ar livre, com o objetivo de estimular 
empresas privadas a colaborar com a PMS na conservação, manutenção e aulas das 
academias ao ar livre; IPREV solicita para a SEMES vagas para servidores públicos 
aposentados, facilitação de adesão sem definição de cota, qualidade de vida ao 
aposentado, foi disponibilizado o apoio; Parceria com a ASPPE – Pesquisa, prevenção e 
educação, no projeto Esculpindo Sonhos, facilitador no atendimento de crianças em 
situação de rua. A SEMES irá colaborar com o ingresso nas atividades, todo o 
acompanhamento e responsabilidade pelo menor será competência da ASPPE. 
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