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

Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes. 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e dezoito 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 projetos 

reprovados pelo Promifae; Dia do Esportista Amador e Assuntos Gerais. Ata enviada anteriormente 

por email para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Expediente: Em atenção ao email recebido da 

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, encaminhamos em 13 de abril o ofício 24/2018-

COMESP solicitando que indicassem um representante para o Conselho de Esportes, enquanto a nova 

lei não for elaborada. Sem resposta até a presente data. Prestação de contas de projetos aprovados 

pelo Promifae: O Presidente da CIAC –. Comissão Interdisciplinar de Avaliação e Concessão do 

PROMIFAE – Programa de. Incentivo Fiscal de Projetos Esportivo, Sr. Paulo Battisti, apresentou os 

projetos Circuito Santista de Corrida Vertical – Etapa Monte Serrat, processo 60869/2016-07 e Torneio 

Colegial de Skate da Baixada Santista, processo 62312/2016-20, ambos do proponente Associação 

Metropolitana de Esportes Radicais. Projetos aprovados. Pedido de reconsideração de projetos 

reprovados pelo Promifae: Sr. Paulo Battisti explicou que a CIAC rejeitou a continuidade do projeto 

Caminho Suave – Judô, da proponente Cruzadas das Senhoras Católicas, existente desde 2017 com 40 

crianças e que para este ano solicita aumentar este número para 60 atendimentos, por entenderem que 

muitas delas já são assistidas por outro projeto no CECON, não tendo público alvo para o solicitado. A 

Sra. Iracema, conselheira da ONG e o professor do projeto, Sr. Eloy fizeram uma breve apresentação, 

com fotos da escolinha de Judô que atende as crianças de áreas de vulnerabilidade, como Paquetá, 

Jabaquara, Valongo, Vila Mathias, Estuário, etc. Acrescentaram que as alterações propostas para este 

ano, se fazem necessárias devido a inclusão de um novo período de aulas e que é um projeto social, 

patrocinado pela MSC. Os conselheiros são convidados a visitar a instituição e conhecer os projetos lá 

existentes. Por unanimidade ficou deliberado o retorno do projeto para reavaliação à CIAC/PROMIFAE. 

Dia do Esportista Amador: Devido a 1ª prova de 21 km no município, no último domingo do mês de 

maio, dia de Homenagem ao Esportista Amador, o evento será transferido para o dia 26 de maio, 

sábado, no auditório do Museu Pelé, às 10:00 da manhã para os familiares, convidados e público em 

geral. E no dia 30, quarta-feira, a Sra. Rita de Cássia, responsável pela Seção Centro de Memória 

Esportiva “De Vaney”, irá acompanhar um familiar de cada homenageado ao Cemitério da Filosofia 

para colocar a placa de bronze no mausoléu do esportista amador. O Secretário Sadao pediu aos 

conselheiros que técnicos das modalidades homenageadas sejam convidados a participar ao evento do 

dia 26, para que conheçam um pouco mais da história antiga da cidade. O formato do evento foi 

apreciado por todos os envolvidos. Atletas Homenageados: Carlos Nascimento dos Santos (LIO) 

(Jogador de Futebol/Treinador de Tênis), Godofredo José Casati Júnior (Professor de Educação 

Física/Treinador e Técnico de Handebol), Maria Helena Dias de Moura (Frias) (Natação/Vôlei de 

Praias) e Marly de Oliveira Kafouri (Atletismo/Voleibol). Assuntos Gerais: Sr. Marcelo Casati, 

representante da UNIMES e do CREF, informou que fez uma visita à SEMES com os alunos do 1º 

semestre de educação física da Universidade, e que parabenizam os servidores do Museu De Vaney pela 

recepção e apresentação feita aos alunos. Em seguida a reunião foi encerrada pelo Presidente do 

Conselho. 
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