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Ata da primeira  reunião ordinária do ano de dois  mil  e  quatorze,  do Conselho Municipal  de 
Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes.

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze realizou-se a primeira reunião  
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da 
reunião anterior; Expediente; Posse dos Conselheiros para o biênio 2014/2015; Eleição do 
Presidente  para  o  biênio  2014/2015;  Eleição  dos  Diretores  para  o  biênio  2014/2015  e 
Assuntos Gerais. O Presidente do Comesp, Sr. Alcídio Michael Ferreira de Mello deu início a 
reunião.  Dispensada leitura da ata da reunião anterior.  Ata aprovada.  Expediente: Justificada 
ausência dos representantes da Unisanta, Unimes e Fundo Social. Posse dos Conselheiros para o 
biênio 2014/2015: Os representantes das entidades assinaram ao Termo de Posse, o qual foi lido 
pela  Prof.ª  Angélica  Maria  Pimentel  de  Carvalho.  Eleição  do  Presidente  para  o  biênio 
2014/2015: Sr.  Alcídio  Michael  Ferreira  de  Mello,  Secretário  de  Esportes,  foi  o  único  a  se 
candidatar. Reeleito agradeceu a confiança de todos e foi aplaudido. Eleição dos Diretores para 
o  biênio  2014/2015:  Por  sugestão  do  Sr.  Gelásio  representante  da  SEMES e  aprovação  dos 
demais conselheiros, o Sr. Paulo Cezar Battisti e Sr. Wolney Harvey de Lima foram mantidos na 
diretoria do Conselho.  Assuntos Gerais: Sra. Maria Teresa Lozano agradeceu a equipe SEMES 
pela colaboração em seu evento na Unisantos; Sr. Battisti falou sobre o progresso dos trabalhos  
com as comissões especiais, o que será pauta de uma próxima reunião; Sr. Hélio Naldoni, por  
fazer parte da comissão em questão gostaria de ser informado de tudo que ocorre com a mesma. A 
Sra. Sueli Meire Maluza Paes, da Liga de Beach Tennis, parabenizou o secretário pelo empenho 
com todas as modalidades de praia e desejou boa sorte para os trabalhos durante este biênio; O 
Presidente do Comesp falou sobre os projetos para a praia, informou que está fechando parcerias  
importantes para algumas modalidades, e que pretende levar várias atividades para a praia, como 
já acontece com o Beach Tennis. Falou sobre o projeto de Lei que já está sendo analisado, onde os  
professores de educação física que dão aula particular na praia e cobram por isso, terão que pagar  
ao município, como é cobrado hoje dos ambulantes. Como colocado no ano anterior, a secretária  
tem a intenção de criar parcerias, escolinhas e atividades que serão implantadas inclusive na praia,  
busca descobrir talentos, desenvolver os chamados Prata da Casa, assunto que ficará para pauta 
futura; O sr. José Roberto da Lidesan, deixou um agradecimento ao Prefeito Paulo Alexandre por 
incluir  no  calendário  santista  o  Festival  Santista  de  Futebol  de  Praia,  trabalho  que  ele  já  
desenvolve a bastante tempo. O Presidente Alcídio encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos.
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