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Ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil  e quatorze,  do Conselho Municipal  de
Esportes de Santos, realizada no Clube 2004 sito à Avenida Dino Bueno, nº 95 – Ponta da
Praia.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze realizou-se a sexta reunião
ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata
da reunião anterior; Expediente; CIE – Centro de Iniciação ao Esporte; Campeonato
Santista de Surf; Atividades na Praia; Assuntos Gerais.  O Presidente do Conselho, Sr.
Alcídio deu início a reunião agradecendo ao Presidente do Clube 2004, Sr. Fernando Malingre
Magan que  através  do  Sr.  Eduardo Soares  Freire,  representante  suplente  dos  técnicos  no
COMESP, convidou o Conselho Municipal de Esportes para que fosse feita uma reunião nas
dependências  do  clube.  O  Diretor  Jurídico,  Sr.  Adaedson,  em  representação  ao  Clube
agradeceu a presença de todos e falou da importância dessa integração para o clube e para o
esporte da cidade.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Dispensada leitura da
ata da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: justificativa de ausência da Sefin, Sedurb,
Cet, Seas, Secor.  CIE – Centro de Iniciação ao Esporte: o Presidente do Conselho relatou,
com o apoio de apresentação no data show a respeito do CIE, Centro de Iniciação ao Esporte,
projeto  enviado  pela  Secretaria  de  Esportes  que  aprovado  pelo  Ministério  do  Esporte
contemplará com um espaço de aproximadamente 7000 metros quadrados para formação de
atletas visando os esportes olímpicos. Informou que em Santos há poucos espaços esportivos
e que esse centro terá esporte e lazer para todas as idades.  Acredita que padronizando os
treinamentos  de modalidades  nas escolinhas,  Santos voltará  a ser o formador  de atletas  e
espera  ter  atletas  da  cidade  nas  Olimpíadas  de  2020,  em  Tóquio.  O  projeto  inicial  não
contempla alojamento,  o que poderá ser estudado futuramente,  mas se necessário a Arena
Santos  poderá  acomodar  até  78  atletas.  O  representante  suplente  da  SMS,  sugeriu  um
mapeamento das crianças nas escolas.  Foi informado que desde janeiro do presente ano a
SEMES  já  entrou  nas  escolas  públicas  com  três  modalidades  esportivas.  O  chefe  do
departamento de atividades e eventos da SEMES informou que foi feita uma capacitação de 3
dias aos professores da secretaria através da Unifesp e palestrantes da Federação Holandesa
preparando ainda mais os profissionais da área.  Campeonato Santista de Surf:  Sr. Casati
falou  sobre  algumas  alterações  praticadas  ao  regulamento  do  Campeonato  Santista  de
Pedestrianismo,  como  a  de  favorecimento  aos  atletas  da  cidade  com o  primeiro  dia  das
inscrições. Que após a iniciativa do Campeonato de Standap e o Circuito de Águas Abertas,
com apoio técnico da Associação Santos Surf e Federação Paulista de Surf, idealizaram o
Campeonato  Santista  de  Surf,  modalidade  que  está  se  perdendo  na  cidade,  por  falta  de
incentivo  aos  praticantes  do  esporte.  Informou  que  existem  duas  escolas  públicas  para
fomentar a modalidade,  com circuitos classificatórios que visam montar equipes santistas.
Atividades  na Praia:  Sr.  Casati  continuo,  explanando sobre  as  cobranças,  vindas  do  Sr.
Prefeito,  em relação a melhor  utilização do espaço na praia.  Hoje a secretaria  conta com
atividades próximo ao aquário, na Náutica, no Posto 2, ginástica nos postos e futevôlei no
Parque Roberto Santini. Ampliação até dezembro de 2014 de mais duas ou três modalidades,
entre elas o futevôlei e o Beach Tennis, os quais já estão recebendo inscrições no Posto 2 e o
projeto CORRA e ANDE acontece no Posto 5. Representante titular da Acrembas indagou
sobre o Tamboréu, esporte tradicional na cidade. O Presidente informou que o Clube Regatas
está  em  negociação  para  abrir  uma  escola  da  modalidade.  Sr.  Reginaldo,  representante
suplente  da Acrembas, perguntou do Tennis de Praia,  Mini Tennis. Foi informado que poderá
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ser estudado, a ideia é resgatar os esportes de praia.  Sr. Mariano perguntou a respeito de
esporte  com vela,  foi  informado  de  que  a  secretaria  está  acertando  com o  Navega  para
Caruara e Santos,  e  que na cidade não tem onde guardar  o material,  estão analisando os
espaços disponíveis. Representante do CONDEFI disse que guardavam no Escolástica, Sr.
Lozano  informou  que  conversou com a  diretoria  da  escola,  que  está  em reforma,  e  irão
reformar este espaço também que encontrasse precário. Sra. Elisabeth do CONDEFI, sugeriu
que  levem  às  escolas  o  curso  para  fabricação  de  shape  que  é  mantido  pela  Prefeitura,
atualmente em um pequeno espaço no Posto 2. UNISANTA sugeriu projeto como Verão Vivo
no Guarujá, Presidente disse que temos as tendas, que antes era apenas uma, atualmente o
esporte entra em todas, que uma só para o esporte sairia muito cara devido a taxa do SPU. Sr.
Ivens sugeriu folders para divulgar todos os esportes. Estão sendo providenciados.  Assuntos
Gerais: O Presidente respondeu ao Sr. Álvaro, representante dos atletas, com referência a sua
solicitação de colocar na pauta do Conselho informações sobre a obra para construção das
canchas de malha e bocha no Complexo Rebouças, explicando que está em licitação e como
funciona esse processo. Completou ainda que esta obra está prevista para a segunda etapa. Sr.
Battisti, mais uma vez pediu aos membros comprometimento em relação as Comissões, que
não está tendo evolução for falta de parcerias, de ideias dos seus representantes. Falou ainda
do Promifae que está com o período de apresentação de projetos aberto, que divulgassem para
tentar  não  perderem  a  verba  liberada.  Representante  suplente  das  Ligas  parabeniza  a
Prefeitura  pela  matéria  de  jornal  do  dia  quatorze  sobre  o  futebol  de  várzea.  Iniciou-se
discussão sobre Promifae e Secretaria, Sr. Eduardo que já conseguiu a aprovação de projetos;
Sr. Hélcio indagou sobre o prazo para o CIE, se não houver problemas iniciará no próximo
ano; e se tinham visto um terreno da Eletropaulo que fica na Avenida Rangel Pestana que é
muito  grande  e  está  abandonado,  Sr.  Alcídio  disse  que  não  conhecia  mas  iria  verificar;
Representante das Ligas quis saber dos jogos escolares, Sr. Ivens, representante da SEMES e
dos jogos, terá uma reunião a respeito deste assunto e disse que serão jogos esportivos. Falou-
se da dificuldade e do alto custo da contratação de arbitragem, preferindo algumas entidades
chamarem  juízes  autônomos  e  a  Secretaria  estar  usando  seus  próprios  professores  para
apitarem seus jogos. O Presidente do COMESP encerrou a reunião agradecendo a presença de
todos.

ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
 Presidente do Conselho Municipal de Esportes
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