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Ata da quarta 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 oitavo dia do mês de maio de dois mil e quatorze realizou-se a quarta
reunião  ordinária  do  Comesp  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e
aprovação  da  ata  da  reunião  anterior;  Expediente;  Prestação  de  Contas  do
Promifae;  Lançamento  do  Programa  Pró-Esporte;  Escolinha  de  Esportes
Radicais e Assuntos Gerais. O Diretor do Conselho, Sr. Paulo Battisti, justificou a
ausência do Presidente do Conselho, Sr. Alcídio, por problemas de saúde. Deu início a
reunião.  Dispensada leitura  da  ata  da  reunião  anterior.  Ata  aprovada.  Expediente:
Votos de Congratulações aos atletas,  extensivo à equipe Memorial  de Santos,  pela
conquista  dos  títulos  de  campeões  na  elite  masculina  e  feminina  da  Copa  Rio  de
Janeiro  de  Ciclismo  em  13  de  abril.  Justificada  ausência  dos  representantes  da
UNILUS, FSS (em razão do Bazar da Campanha do Agasalho, que acontece no Teatro
Coliseu,  das  8:00  às  19:00),  SEDUC  (apresentação  do  Plano  Metropolitano  de
Desenvolvimento  Estratégico  da  Baixada  Santista  e  SEFIN  (evento  do  Dia  do
Desafio). Prestação de contas de Projetos Aprovados pelo Promifae: Apresentação
dos projetos  Futsal Social II - Processo 123136/2012-12, Esporte Social - Processo
123141/2012-52 e Futebol Bandeirantes - Processo 123134/2012, todos da Fundação
Settaport analisados pela CIAC para aprovação do Comesp. Projetos aprovados. No
primeiro período foram protocolados dezessete projetos, onde seis foram aprovados,
dois reprovados, sete diligências e dois arquivados (por não responder à diligência).
Renda anual para projetos aumentou de 2013 para 2014. Segundo período de inscrição
de projetos será de 01/07 a 15/08/2014. Haverá reunião para informações e orientações
em 26/06/2014. Sr. Battisti criticou a falta de interesse ou conhecimento do programa
de incentivo fiscal pelas entidades. Escolinha de Esportes Radicais: Foi apresentado
pelo Sr.  Casati.  A escolinha,  com mais de 20 anos, organização do Cisco Aranha,
funciona no Posto 2. Reinaugurada em 09/05/2014, com a presença da Conferência
Internacional World Surf City, com representação de 5 países, houve discussão do surf
como geração de negócios. Em volta da estátua do surfista foram colocadas pequenas
placas em forma de pequenas pranchas para gravar o nome de antigos surfistas da
região. Apresentação de slide com fotos da sala de construção de pranchas e sala de
aula. Esta reestruturação é solicitação antiga dos surfistas. Inscrições abertas para as
aulas. Lançamento do Programa Pró-Esporte: Sr. Casati relatou sobre o lançamento
do Programa de Reformas e Obras novas no Esporte,  feito pelo Sr.  Prefeito Paulo
Alexandre Barbosa, em dezenove de maio com apresentação do slide das reformas que
serão  feitas  nos  Centros  Esportivos.  O  representante  das  Ligas,  Sr.  José  Roberto,
perguntou se o campo do Pagão será reformado, foi respondido que não por haver um
projeto de colocação de gramado sintético futuramente. A representante do Condefi,
Sra. Elizabeth, quis saber se há pista de ciclismo no Pró-Esporte, foi informada de que
estão estudando um projeto separado para este esporte. Assuntos Gerais: Sr. Battisti, 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP
CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab.semes@santos.sp.gov.br



           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

perguntou se havia alguma proposta das Comissões Especiais e apresentou algumas
ideias enviadas por e-mail pelo Sr. Eduardo, represente suplente dos técnicos, para a
Comissão  de  Esporte  e  Rendimentos/Pré  Rendimento,  a  qual  faz  parte.  Propostas
como, fazer a próxima reunião do COMESP no Clube 2004; organizar um curso de
Arbitragem de Handebol; Palestra sobre Psicologia Esportiva voltada aos técnicos da
cidade; Palestra sobre Prevenção de  Lesões. O diretor do COMESP informou que as
propostas serão analisadas junto ao Secretário de Esportes. Sra. Priscila, representante
da Secor e da Comissão de Comunicação e Memória Esportiva propos a promoção do
esporte  nas  empresas  em  espaços  como  estacionamento,  para  funcionários  e  a
comunidade como um todo. Sr. Ivens falou sobre as inscrições do pedestrianismo que
foram  online  pela  primeira  vez,  e  houveram  muitos  elogios  pela  eliminação  das
grandes  filas.  Sr.  Gelásio  completou  que  está  satisfeito  por  terem  conseguido  os
objetivos com a criação do sistema online para as inscrições. Sr. Vinícius da Secretaria
de Saúde perguntou se há projeto de academia de musculação para o M. Nascimento,
foi  informado  de  que  não  tem  espaço  no  local.  Sr.  Casati  solicitou  que  os
representantes  votassem  na  internet  o  projeto  de  lei  do  Cref  que  exige  a
obrigatoriedade  da  formação  de  licenciatura  ao  professor  de  Educação  Física.  O
Diretor encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

        PAULO CÉZAR BATTISTI
Diretor do Conselho Municipal de Esportes

  SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
                   Oficial Administrativo
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