
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
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 terceiro dia do mês de abril de dois mil e quatorze realizou-se a terceira 
reunião  ordinária  do  Comesp  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e 
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Apresentação de novas ações 
desenvolvidas por esta SEMES; Relato das Comissões; Sugestão de pauta para as 
reuniões  e Assuntos Gerais.  O Presidente  do Conselho,  Sr.  Alcídio,  deu início a 
reunião.  Dispensada  leitura  da  ata  da  reunião anterior.  Ata  aprovada.  Expediente: 
Substituição do representante titular da Secult, Sr. Sérgio Willians dos Reis pela Sra. 
Cristina  Abreu  da  Rocha  Barletta  e  suplente  da  Semes,  Sr.  Paulo  Henrique 
Montenegro Lopes Ferreira pelo Sr. Ivens Paiva. Vereador Carabina enviou votos de 
Congratulações ao Secretário de Esportes, Profº Enio Farias e equipe pelo resgate do 
Campeonato Santista de Águas Abertas Temporada 2014, onde secretário explicou não 
ser resgate por terem acontecido apenas provas pontuais, e que o campeonato é um 
projeto  inédito.  Justificada  ausência  dos  representantes  da  UNIP,  CET  e  FSS. 
Apresentação  de  novas  ações  desenvolvidas  por  esta  SEMES:  O  presidente 
informou que o Sr. Paulo Henrique, chefe do departamento de atividades da secretaria 
de esportes, foi requisitado pelo Sr. Prefeito para integrar a Coordenadoria do Idoso, 
sendo nomeado em seu lugar o Sr.  Marcelo Vasques Casati e que o Sr. Humberto 
Trevizani, chefe do departamento de equipamentos foi exonerado, sendo nomeado Sr. 
Marcos Rafael Lozano. Foi dada a palavra aos chefes dos departamentos. Sr. Lozano 
relatou  que  veio  da  Copraia  e  agora  estava  assumindo  os  Centros  e  Quadras 
Esportivas, assim como coordenação, gerencia e cobrança dos materiais para eventos, 
e dos equipamentos. Além disso atua como coordenador do grupo técnico de políticas 
públicas de gestão da orla, praia e faixa arenosa, grupo idealizado pela secretaria de 
esportes  com  apoio  do  secretário  Cidão.  Sr.  Casati,  informou  que  hoje  os 
coordenadores  da  secretaria  são  todos  profissionais  de  educação  física  da  cidade. 
Possuímos mais de 40 equipamentos com aproximadamente 50 atividades esportivas e 
contamos com mais de 300 profissionais. Disse que está em andamento um projeto 
para que iniciem-se escolas públicas de esporte na praia, que é uma grande academia a 
céu aberto. Foi encaminhado a Procuradoria do Município solicitação de regularização 
deste serviço. Eventos importantes hoje na secretaria são o Campeonato Santista de 
Pedestrianismo,  Circuito  de  Águas  Abertas  e  o  Festival  de  Stand  Up. 
Aproximadamente  300  eventos/ano  com  apoio  ou  gerenciamento  da  SEMES. 
Campeonato de Pedestrianismo 2014 irá dar preferência aos santistas. A SEMES faz 
aproximadamente  40.000  atendimentos  por  mês.  A  representante  do  Condefi,  Sra. 
Elizabeth perguntou se nos campeonatos havia acessibilidade para os deficientes. Sr. 
Wolney respondeu que há cerca de 40 deficientes por etapa no Pedestrianismo, entre 
físico, visual e intelectual e no de Águas há deficiente físico. Relato das Comissões: 
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O Sr. 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. Sugestão de Pauta: O presidente solicitou que os membros 
fossem mais atuantes, participativos, que apresentassem as ideias das comissões. O Sr. 
Vinícius, da SMS, sugeriu que houvesse uma integração entre saúde e esporte para 
integrar as pessoas num projeto de prevenção de doenças, informou que o público já 
existe, só falta a ampliação do serviço. Assuntos Gerais:  Sr. José Roberto, da Liga, 
alertou o Conselho em relação a problemas de agendamento do Pagão para pessoas de 
fora da cidade, que fazem vandalismo destruindo o próprio público, prejudicando um 
trabalho de educação feita com os santistas a mais de 6 anos pela Lidesan. Agradeceu 
a  secretaria  de  esportes  pela  parceria.  O  Presidente  pediu  apoio  de  todos  para 
divulgarem a campanha de conscientização aos praticantes de Canoa Havaiana e Stand 
Up, que estão se aproximando muito dos navios. A representante do Condefi, sugeriu 
que sejam feitas palestras nas escolas, pois as crianças são os maiores divulgadores de 
informações O Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
   Presidente do Conselho Municipal de Esportes

  SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
                   Oficial Administrativo
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