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Ata da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito, do Conselho Municipal de Esportes de 

Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, realizou-se a primeira reunião ordinária 

do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e da ata da reunião anterior que foi 

aprovada com a seguinte correção: onde se lê FUPES(Fundação Pró Esportes de Santos), leia-se FUP 

(Federação Universitária Paulista).Expediente; Posse dos Conselheiros para o biênio 2018/2019; 

Eleição do Presidente para o biênio 2018/2019; Eleição dos Diretores para o biênio 2018/2019 e 

Assuntos Gerais. O Presidente do Comesp, Sr. Sadao Nakai deu início à reunião. Dispensada leitura da 

ata da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: Não houve justificativas de ausência.Foram 

convidados a compor a mesa os srs. Wolney de Lima e Paulo Battisti. Posse dos Conselheiros para o 

biênio 2018/2019: Após a leitura dos membros e entidades que representam, não havendo nenhum 

questionamento, o presidente declara empossado o Conselho.Os representantes das entidades assinaram 

o Termo de Posse. Eleição do Presidente para o biênio 2018/2019: Sr. Sadao Nakai, Secretário de 

Esportes, foi o único a se candidatar. Reeleito agradeceu a confiança de todos. Eleição dos Diretores 

para o biênio 2018/2019: Sr. Paulo Cezar Battisti abdicou da vaga na direção do Conselho indicando o 

Sr. Luiz Alvarenga para ocupar seu lugar. Sr. Wolney Harvey de Lima foi mantido na diretoria do 

Conselho.  Assuntos Gerais: Sr. Battisti solicitou que os conselheiros indiquem membros que sejam 

assíduos particpantes do Conselho para melhor andamento dos trabalhos. O presidente Sadao Nakai 

explica que há uma reivindicação para que haja um representante da Sociedade Civil dentro do Comesp 

e que já está em estudo o assunto. Falou também que em breve haverá mudanças por conta da junção 

das duas secretarias- SEAS/SECID, ficando sugerido para a pauta da próxima reunião fazer um 

levantamento para atualização das cadeiras.O Sr. Ariovaldo Moacir Neves (CREMAS) questionou o 

porquê de não poder usar botijões de gás nas barracas de praia.O presidente esclarece que somente na 

cidade de Santos é permitida a existência das barracas para fins esportivos e sociais dos clubes e que ao 

decorrer do tempo houve adequações e em 1988 foi criada a lei que permite a comercialização de 

alimentos e bebidas para associados e que é necessário que os permissionários formalizem suas 

atividades junto à SEFIN. Froam levantadas recentemente as ilrregularidades junto aos representantes e 

solicitado que haja a contenção dos excessos, como o uso do botijão de gás por exemplo. Não há 

impedimento para que as barracas consigam autorização junto ao órgão competente.Disse ainda que 

recebeu 40 barraqueiros em reunião onde foram passadas todas essas informações.Ocorreu recentemente 

a veiculação de matéria jornalística dizendo que foi proibido o uso do botijão de gás, porém a notícia 

correta seria que todos devem fazer a regulamentação para que possam continuar o uso do mesmo. Foi 

colocado também que Barracas de praia e Quiosques tem legislação próprias e diferentes, enquanto a 

primeira destina-se para uso exclusivo de associados e não para fisn comerciais. O Sr. Ariovaldo Neves 

queixa-se de que os barraqueiros não foram informados sobre tais exigências e o presidente explica que 

as informações são repassadas às entidades  responsáveis para que haja a divulgaçao entre os 

barraqueiros.O sr.Paulo Battisti pede que todos tomem ciência dessas informações e ajudem na 

divulgação da mesma, já que são formadores de opinião.O presidente se dispõe a trazer na próxima 

reunião a minuta sobre o assunto para que os conselheiros a leiam.O Sr.Carlos Augusto Carvalho fala 

sobre a importância de cada um fazer a sua parte para melhorarmos neste aspecto. O Sr. Eduardo Soares 

Freire pergunta se alguma barraca já regulamentou essa questão em discussão. O presidente responde 

que ainda não mas que a SEFIN está trabalhando neste sentido. É realizada uma consulta sobre mudança 

no local do evento Dia do Esportista Amador, haja vista a pouca participação e a precariedade do local. 

A sugestão é que seja feita um novo tipo de homenagem mais elaborada no Museu Pelé, sendo um local 

mais adequado e depois  uma cerimônia mais íntima somente com a participação da família no cemitério 

para a colocação da placa no mausoléu do esportista amador. As opiniões são favoráveis à mudança. O 

Sr. Woney de Lima diz que a ideia é excelente e o presidente diz que seria interessante que sejam 

avisados os clubes que os atletas representaram em vida para particparem do evento.O prof. Alex 
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Guedes sugere que os Clubes representados no Conselho indiquem atletas para receberem as 

homenagens póstumas.O Presidente Sadao Nakai encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 
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Presidente do Conselho Municipal de Esportes 
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