
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da oitava reunião ordinária do ano de dois mil e quatorze, do Conselho Municipal de Esportes de
Santos, realizada no Auditório da Secretaria de Esportes sito à Praça Engenheiro José Rebouças, s/nº –
Ponta da Praia.

Ao vigésimo quarto dia  do mês  de setembro  de dois  mil  e  quatorze realizou-se  a  oitava reunião
ordinária do COMESP. O Diretor Sr. Paulo Cezar Battisti deu início a reunião justificando a ausência
do Presidente Sr. Alcídio em razão de evento ocorrido no Museu Pelé e também a pauta reduzida por
motivo do lançamento da segunda etapa das obras do Complexo Rebouças, o qual contempla uma
piscina de 50 metros porém o evento foi cancelado. Na sequência deu cumprimento à seguinte pauta:
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Explanação de projetos em análise
no Promifae;  Sugestões  de ideias  para divulgação do Promifae;  Assuntos Gerais.  Dispensada
leitura  da  ata  da  reunião  anterior.  Ata  aprovada.  Expediente: Justificativa  de  ausência  dos
representantes da Unip, Unimes,  Acrembas,  Sefin, Sied (com a presença do Sr. Edson dos Santos
como ouvinte) e Associação Comercial de Santos (com a presença do Sr. Ricardo de Souza Melo
como ouvinte. Substituição do representante titular da SECOR Sr. Eduardo Fernandes Rodrigues por
Kamila Malynowskyj  Farias. Votos de Congratulações do vereador Hugo Duppre à atleta Ivani da
Conceição  Ferreira,  pela  conquista  do  título  mundial  da  World  Association  of  Kickboxing
Organizations (Wako) e da Copa do Mundo de Kickboxing, respectivamente nos meses de julho e
agosto  deste  ano.  Explanação  de  projetos  em  análise  no  Promifae:  Sr.  Paulo  Battisti  fez  a
comparação de entrada de projetos de 2013 e 2014, informando que tiveram em 2013 poucos projetos
capitados, que os empresários não tem conhecimento de que podem ter desconto de impostos como
IPTU e ISS contribuindo com o incentivo ao esporte. Site da Prefeitura possui explicações de como
fazer os projetos para que sejam aprovados. Em 2013 foram aprovados e capitados 9 projetos e em
2014 só no primeiro semestre foram 6 aprovados e no segundo semestre já tem 4 aprovados, 4 em
diligencia e 25 em análise, tendo assim um número bem maior de projetos protocolados na secretaria.
Após aprovação os responsáveis pelos projetos precisam convencer os empresários a patrocina-los
para depois obterem o desconto, o que é mais complicado até por falta de conhecimento.  Sugestões
de ideias para divulgação do Promifae:  Sr. Battisti solicita participação dos membros. Diretor do
Comesp e representante da Acesan, Sr. Wolney, sugere mais divulgação no diário oficial quanto aos
projetos com a colaboração da Secor.  Que a comissão compartilhe pelo face o que for divulgado
referente ao assunto para espalhar a ideia. Fazer vídeos onde os projetos funcionam para publicar na
mídia mostrando o trabalho na prática. A representante da Secor, Sra. Priscila, se colocou à disposição
para colaborar no que for preciso em relação ao site e face da Prefeitura, marketing, devem agendar
uma reunião entre os envolvidos. Sr. Battisti indicou a Tribuna para maior divulgação. A representante
da Seas, Sra. Silvia, indicou a CIESP para ajudar nesta divulgação.
Assuntos Gerais:  Em atendimento a ofício da Unimonte, a mesma foi retirada do Comesp, sendo
substituída pelo CREF, no aguardo do ofício com indicação dos representantes.  Representante  do
Panathlon,  Sr.  Elny solicitou  colaboração  para  o  evento  anual  de  Dia  das  Crianças  no  Clube  do
Saldanha. O Diretor finalizou a reunião agradecendo a participação de todos passando a palavra ao Sr.
Paulo Henrique Miyasiro de Abreu,  Presidente da FUPES para início da 3ª Reunião do Conselho
Deliberativo.
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