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Ata da nona 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 segundo dia do mês de outubro de dois mil e quatorze realizou-se a nona reunião
ordinária do COMESP. O Diretor Sr. Paulo Cezar Battisti deu início a reunião justificando a
ausência do Presidente Sr. Alcídio. Na sequência deu cumprimento à seguinte pauta: Leitura
e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Apresentação do andamento das
obras do Pró-Esporte; Assuntos Gerais. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata
aprovada. Expediente: Justificativa de ausência dos representantes da Unip, Unilus, Unimes,
Unisantos, Condefi, Técnicos, e Acrembas (com a presença do Sr. Luiz Antônio de Alvarenga
como ouvinte). Apresentação dos representante do CREF, titular Sr. Marcelo Vasques Casati
e suplente Sr. José Medalha. Solicitação do vereador Fabrício Cardoso de Oliveira (Fabrício
do DVD) à Câmara de ofício destinado ao Prefeito, Conselhos de Saúde, Educação e Esporte,
solicitando estudos quanto a criação de “Ambulatórios Móveis de Saúde”. Os quais circulem
pelos bairros do município com ações preventivas para vários tipos de doenças.  Além de
distribuir  cartilhas  orientando  sobre  a  importância  da  alimentação,  da  prática  regular  de
exercícios físicos e dos procedimentos básicos de higiene. Apresentação do andamento das
obras do Pró-Esporte:  O diretor Sr. Paulo Battisti passou a palavra ao Sr. Marcos Rafael
Lozano,  representante da SEMES no conselho e  chefe  do departamento  de equipamentos
esportivos.  Iniciou  relatando  a  respeito  das  intervenções  nos  espaços  esportivos  para
cumprimento do projeto Pró-Esporte. Demostrou fotos das obras no datashow, indicando toda
a  reformulação  que  está  sendo  feita  no  Complexo  Rebouças,  Centro  Recreativo  M.
Nascimento,  Centro Esportivo da Zona Noroeste e Quadra Milton Ruiz.  Sr. José Roberto,
representante suplente das Ligas Esportivas questionou a retirada do campo de society do
Centro Recreativo M. Nascimento Junior que era um espaço de lazer nos fins de semana para
os munícipes da região. Sr. Lozano respondeu que será readequado na mesma fase que farão o
cinema.  O  representante  da  Lidesan  retornou  dizendo  que  no  primeiro  projeto  o  campo
society teria grama sintética e seria onde está o ginásio artístico e agora não sabem se vai ter.
Disse ainda que os vândalos invadem o centro por causa do espaço de lazer e que os que
controlavam esta invasão estão muito descontentes. Sugeriu que atendam os munícipes para
que não haja mais vandalismos,  e que o Centro Esportivo M. Nascimento é que tinha as
medida  apropriadas,  o  que  não acontece  no  Pagão.  Sr.  Hélio  da  SEDUC,  falou  sobre  as
comissões especiais não terem sido convocadas para optarem nos projetos das obras, que as
câmaras  não  estão  atuando  em  nada.  Sr.  Battisti  indagou  que  as  intervenções  estão
acontecendo durante as obras e que realmente foi uma falha não ter convocado as comissões,
mas que podem agendar e fazer uma visita nos locais Sr. Lozano continuou com a explanação,
informando que R$ 6.000.000,00 já foram investidos nas obras do Programa Pró-Esporte. Que
a  piscina  do  Rebouças  tem previsão  de  nove  meses  para  conclusão.  A quadra  Adalberto
Mariani está sendo desativada e no lugar funcionará uma Creche Municipal. O Sr. Vinícius,
representante da Saúde sugeriu um bicicletário próximo a guarita do Cezno, porque o que
existe no bairro fica longe do próprio. 
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Assuntos Gerais: Sr. José Roberto perguntou se poderiam ir visitar as obras. A representante
da  SIEDI,  disse  que  precisam  comunicar  a  secretaria  para  ter  o  acompanhamento  do
engenheiro. Sr. Battisti falou que são próprios públicos, mas que para entrar na obra deve ser
combinado  com  o  Secretário  para  ir  ver  as  obras  com  um  engenheiro.  Professor  Elny,
representante do Panathlon, sugeriu credencial  aos membros do Conselho para não serem
barrados  ou  desrespeitados  durante  visita  a  alguma  das  obras.  Sr.  Battisti  pediu  que
comunicasse a SEMES quanto ao interesse destas visitas que agendariam com o coordenador
do local.
 

              PAULO CÉZAR BATTISTI
 Diretor do Conselho Municipal de Esportes
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               Oficial Administrativa
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