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Ata da quinta 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 quinto dia do mês de junho de dois mil e quatorze realizou-se a quinta reunião ordinária
do  Comesp  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião
anterior; Expediente; Apreciação e autorização de proposta de organização social para gerir os
equipamentos esportivos; Apresentação da nova área para treinamento de ciclismo e Assuntos
Gerais. O Presidente do Conselho, sr. Alcídio deu início a reunião agradecendo a presença de todos.
Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: justificativa de ausência da
Unimes, Siedi e Sefin; justificativa da alteração da pauta e local da reunião, foi informado que as
Organizações Sociais são de extrema importância para a Prefeitura e é um assunto que deveria ser
tratado  na  Secretaria.  Apresentação  da  nova  área  para  treinamento  de  ciclismo:  Sr.  Gelásio
explanou sobre a área de treinamento de ciclismo de competição inaugurada recentemente em um
circuito demarcado por cones, montado nas Avenidas Bartolomeu de Gusmão e Almirante Saldanha
da Gama entre as Ruas Carlos de Campos e Ministro Daniel de Carvalho. Projeto levado a CET desde
o início desta gestão, baseando-se em um modelo de projeto do Rio de Janeiro, está funcionando as
terças  e  quintas  feiras  das  04h  às  06h.  Interessados  devem  cadastrar-se  pelo  e-mail
atcc@santos.sp.gov.br. Foi distribuído panfleto com todas as informações do projeto aos membros do
COMESP. A senhora Elisabete, representante do CONDEFI, questionou o horário e se continuaria a
funcionar o espaço de ciclismo dentro do Rebouças. Foi informa pelos senhores Gelásio e Alcídio de
que foi estudado o horário que é de menos movimento, em um local de pouco trânsito, por questão de
segurança aos ciclistas, mesmo contando com o apoio da CET e dos monitores da Semes. E que este é
mais  um espaço para o ciclismo,  permanecendo a pista do Rebouças normalmente.  Apreciação e
autorização de proposta de organização social para gerir os equipamentos esportivos: Secretário
apresentou o Guia Prático do Programa Municipal de Publicização de Santos - Organizações Sociais e
Gestão Compartilhada. Explicou resumidamente o que é, qual sua importância, o comprometimento
que o COMESP terá como um dos fiscais desse programa. Ao final foi entregue cartilha detalhada a
todos os membros presentes.  Assuntos Gerais: O Presidente falou sobre sua ida a Osasco no dia
anterior para assistir ao Jogos Regionais, elogiou a organização e postura dos atletas santistas. Sugeriu
que a Fundação elaborasse um relatório para ser entregue no Governo do Estado com propostas de
mudanças para as regras dos jogos, de modo que todos os municípios fossem prestigiados igualmente.
Encerrou  a  reunião  dando  início  a  reunião  do  Conselho  Deliberativo  da  Fundação  Pró-Esporte,
passando a palavra ao Sr. Paulo Henrique Miyasiro de Abreu. 
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