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Ata  da  terceira  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 março de dois mil e quatorze realizou-se a segunda reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da 
reunião  anterior;  Expediente;  Campeonato  Santista  de  Águas  Abertas;  Campeonato 
Santista de Pedestrianismo; Relato das Comissões e Assuntos Gerais.  O Sr.  Paulo Battisti 
justificou a ausência do Presidente do COMESP, Alcídio Michael Ferreira de Mello,  e  como 
Diretor do COMESP, deu início a reunião. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata  
aprovada.  Expediente: Justificada ausência dos representantes da ACREMBAS.  Campeonato 
Santista de Águas Abertas:  Foi dada a palavra ao Prof.  Ênio Faria, que fez uma explanação 
sobre o evento. Justificou a criação do Campeonato em virtude de já serem realizados muitos 
eventos de solo, devido também a não realização do Campeonato Mundial Renata Agondi e a boa 
receptividade da Prova Aquática Cidade de Santos, em janeiro de 2014, que teve cerca de 300  
participantes,  mostrando  ser  viável  a  realização  do  Campeonato.  Frisou  que  é  um  evento  
totalmente organizado e realizado pela Prefeitura, com apoio da Capitania dos Portos, GBMar e 
SABESP. O Campeonato será realizado em 5 etapas, 500 atletas inscritos, 16 categorias de 11 a 
70 anos, percurso de 1500 a 2000 metros. Campeonato Santista de Pedestrianismo: Foi dada a 
palavra ao Prof. Marcelo Casati, que fez uma explanação sobre o evento. Informou que, após 28 
anos desde sua criação, após estudos e muitas reuniões, serão feitas modificações para garantir 
conforto e segurança aos atletas. Em 2013 as inscrições eram presenciais, em 2014 serão on line, 
pois as pessoas ficavam na fila já durante a madrugada para garantir suas inscrições. Em 2013 
foram 1800 inscritos,  em 2014 será  o mesmo número,  porém as primeiras  1000 vagas  serão 
exclusivamente para santistas. Em 2013 eram exigidos apenas documentos pessoais, em 2014 será 
exigido também Atestado Médico, para preservar a saúde do atleta que é dever do Poder Público. 
O número de etapas este ano foi reduzido de 6 para 5 etapas, tendo em vista o calendário apertado 
em virtude da Copa do Mundo e das eleições. O regulamento também sofreu alterações como, por 
exemplo, quando o atleta faltar em uma etapa, seja qual for o motivo, perde a vaga. Relato das 
Comissões: O Sr. Paulo Battisti frisou que as comissões foram criadas para fomentar o esporte de 
todas  as  maneiras.  Assim,  pediu  para  que  as  entidades  enviassem sugestões,  solicitou  maior  
participação das mesmas. Assuntos Gerais: O Sr. Wagner Bessa, do Panathlon Club Santos, fez 
uma explanação sobre o evento “Cortesia e Paz – a gente que faz”, uma caminhada no dia 06 de 
abril, com saída às 08h30 da Barraca de Praia do Servidor, em frente a Rua Quintino Bocaiuva, no  
Gonzaga. O evento celebrará o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e Paz. O 
Diretor Paulo Battisti encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.
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