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Ata da décima reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Municipal 
de Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes. 
 
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete realizou-se a décima 
reunião ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 
aprovação da ata anterior; Expediente; Calendário de Eventos Esportivos para 2018, 
Calendário de reuniões 2018 e Assuntos Gerais. O presidente do Conselho, Sr. Sadao 
Nakai iniciou a reunião solicitando ao diretor, Sr. Wolney Lima a leitura da ordem do dia. 
Leitura e aprovação da ata anterior: Ata enviada anteriormente por email para leitura 
dos conselheiros. Ata aprovada. Expediente: Justificativa de ausência dos representantes 
da ACS, SEAS, SECOM e SIEDI. Calendário de Eventos Esportivos para 2018: O 
Presidente do Conselho, solicitou ao Chefe de Atividades e Eventos Esportivos da 
SEMES, Sr. Marcos Rafael Lozano, que apresentasse o calendário elaborado para os 
eventos que serão realizados no ano de 2018 pela Secretaria. Sr. Marcos expôs as datas 
dos principais eventos organizados pela Secretaria de Esportes, que são: Campeonato 
Santista de Pedestrianismo, Campeonato Santista de Águas Abertas, Campeonato 
Santista de Triathlon, todos com cinco etapas e o Campeonato Santista de Ciclismo, que 
prevê duas etapas para o próximo ano. Informou ainda que está sendo organizado o 
Campeonato Santista de Futebol Cinquentão 2018, em atendimento a pedido dos 
munícipes que utilizam o Centro Esportivo Pagão.  Sr. Sadao relatou aos conselheiros a 
solicitação da Universidade Santa Cecília, protocolada na presente data com o protocolo 
de nº 827, de que os Jogos Universitários venham a fazer parte do calendário esportivo 
da cidade. Sra. Tereza Lozano, representante da UNISANTOS, informou não concordar 
com o pedido. O diretor do Comesp e representante dos Cronistas Esportivos, Sr. Wolney 
Lima, diz ser pertinente por se tratar de um grande evento. Sr. Sadao acredita ser 
fomento para a cidade e que o pedido não demanda recursos para a Secretaria, apenas a 
inclusão no calendário. Disse ainda que qualquer entidade pode vir a fazer a mesma 
solicitação, que será analisada e deliberada pelo Conselho de Esportes. O representante 
da Acrembas, Sr. Luís Alvarenga, acrescentou ser um Campeonato que existe a décadas 
na cidade. O representante das Ligas Esportivas, Sr. Hélcio Padovam, completou que o 
Campeonato Universitário da Unisanta é o maior do Brasil e que é a única que consulta 
as Ligas para a arbitragem dos eventos, diferente da FUPES, que não costuma fazer 
contato com as Ligas Esportivas. Pleito da maioria dos conselheiros, a favor da inclusão. 
Calendário das reuniões 2018: Por deliberação dos conselheiros, permanece mantida a 
proposta das reuniões serem realizadas na quarta quarta-feira de cada mês e no mês de 
dezembro, na segunda quarta-feira.  Assuntos Gerais: Sr. Ivens, representante da 
SEMES, apresentou o balanço dos Campeonatos realizados pela Secretaria em 2017, 
demonstrou o número de participantes, etapas, quantidade de atletas e faltas. Informou 
que os dados serão analisados, comparados e o regulamento será otimizado para 2018. 
Sr. Carlos, representante do Panathlon, falou em nome de um amigo deficiente que alega 
não mais participar do Água Abertas por ter sido maltratado por funcionários ao questionar 
a falta de premiação para sua categoria. Ele foi premiado nas etapas e na final foi 
informado de que não será possível. Sr. Ivens justificou que a Secretaria não fomenta o 
deficiente no Campeonato de Águas Abertas, não por exclusão, e sim por falta de 
estrutura da SEMES. Existe estudo para incluir com segurança, para que não prejudique 
ambas as partes. Sr. Sadao informou que a forma de premiação ainda seria discutida pela  
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Equipe Técnica da SEMES, porém entendia que a quantidade de categorias e premiações 
existentes ao longo do campeonato estava tirando o brilho da premiação final. Sr. 
Elisabete, representante do CONDEFI, declarou que a autoestima de todo atleta é a 
premiação, principalmente para o deficiente, até um certificado, de papel, no pódio, já é 
suficiente. Sr. Sadao disse que não havia ficado claro esta definição de premiação e 
reiterou a falta de brilho na premiação, devido ao grande número de categorias. Sr. 
Marcelo Casati divulgou a capacitação com os professores da SEMES no Centro 
Paralímpico, ainda no mês de dezembro. Sra. Tereza, da UNISANTOS, pediu a palavra 
informando não ser contra a UNISANTA, onde já trabalhou e lhe é muito grata e sim aos 
Jogos Universitários, prefere não expor o que ocorre com os alunos, mas que a 
organização não lhe agrada. O representante da UNISANTA, Sr. Milton Ribeiro, disse que 
todos os jogos possuem um regulamento e que algumas universidades não querem 
seguir. Sr. Sadao destaca a dificuldade de lidar com os universitários, espera que a 
UNISANTA consiga criar um controle emocional com os alunos e fazer valer o 
regulamento. Sr. Marcelo Casati, atesta a validade dos jogos e da organização. Sr. Sadao 
encerrou a reunião, passando a palavra ao Diretor Presidente da Fundação Pró-Esportes, 
Sr. Hugo Duppre, para dar início a reunião do Conselho Deliberativo.  
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