
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da décima 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 sexto dia do mês de novembro de dois mil e quatorze realizou-se
a décima reunião ordinária  do COMESP para dar  cumprimento à seguinte
pauta:  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior;  Expediente;
Apresentação das ações da Secretaria de Esportes; 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 a reunião nas
dependências do clube.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
Dispensada  leitura  da  ata  da  reunião  anterior.  Ata  aprovada.  Expediente:
Substituição da representante suplente da SEDURB, Sra. Simone Bernardo
Gonçalves, pelo Sr. Paulo Lacerda de Mattos; Substituição do representante
suplente  da  SEMES,  Sr.  Marcelo  Vasques  Casati,  pelo  Sr.  Luís  Carlos
Franco;  Votos  de  profundo  pesar  do  Vereador  Hugo  Duppre  à  família  do
saudoso Antônio da Silva, pugilista santista de destaque na década de 80,
falecido no dia 18 de outubro passado, aos 62 anos de idade; Justificativa de
ausência  da  ACESAN, SEFIN,  UNISANTA,  e  SECOR.  Apresentação das
ações da Secretaria de Esportes: O Presidente do Comesp apresentou aos
conselheiros  slide  referente  as  realizações  da  Secretaria  de  Esportes  em
2013/2014, explanou a respeito do aumento das modalidades desenvolvidas,
crescimento do número de munícipes escritos, convênios/projetos realizados,
aumento no número de locais de atividades, realização/apoio de mais de 600
eventos, dentre eles destacam-se o Campeonato Santista de Pedestrianismo,
Campeonato Santista de Águas  Abertas e Desafio de Stand Up Paddle da
Cidade  de  Santos.  Para  os  projetos  2015/2016,  estão  Santos  Formando
Campeões;  Bom  de  bola,  bom  na  escola;  Implantação  de  01  núcleo  do
programa  esporte  e  lazer  da  cidade  no  Caruara;  Esporte  nas
escolas/Campeonato Estudantil; COB – Comitê Olímpico Brasileiro; ICSEMIS
2016 – International Convention on Science, Education and Medicine in Sport
(Congresso  Cientifico  Olímpico  e  Paralímpico);  JAES  –  Jogos  Abertos
Esportivos da Santos, desenvolvido com diversas modalidades, dentre elas
handebol, voleibol e futsal. Relatou sobre a prancha multifuncional idealizada
pelo professor Cisco para atender aos portadores de deficiência. Sr. Hélio do
SEDUC perguntou se com os projetos da Secretaria para o próximo ano a
parceria de 10 anos no projeto Bom de Bola com a ANE iria ser encerrado, foi
respondido que não, o projeto continuará ocorrendo da mesma forma. Criação
dos  Jogos  Abertos  Esportivos  Santista  (JAES),  futuramente  haverá  uma
reunião  para  apresentação da  formatação  do  projeto.   A  representante  da
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UNISANTOS, Sra. Teresa perguntou se não há projetos esportivos para os
universitários, hoje não existe nenhum na cidade, o presidente respondeu que
estão iniciando com faixa etária de 12 a 17 anos, que o projeto está sendo
apresentado e futuramente poderá ser expandido, não decidiram ainda se os
alunos  poderão  ser  federados,  que  o  regulamento  terá  que  ser  bem
preparado. Sr. Eduardo, representante dos técnicos, relatou que de 2007 a
2012 fez um trabalho de handebol e que muitos alunos do clube pararam de
jogar  porque  não  poderiam jogar  nas  escolas,  solicitou  que  os  federados
possam  participar  dos  campeonatos.  Sr.  Hélcio,  representante  das  Ligas,
declarou que se não puderem será como uma exclusão social, Sr. Elny, do
Panathlon,  disse  que se  o  evento  for  aberto,  vão  começar  a  contratar  as
pessoas, que não deve poder participar federados. Sr. Alcídio, indagou que
farão um regulamento bem explicativo para não haver desentendimento. Sr.
Hélcio sugeriu que devem formatar o regulamento para as duas situações,
dividindo as categorias. A representante do CONDEFI pediu que incluíssem
os deficientes nas competições, pois eles ficam desmotivados para o esporte
por não poderem competir; na natação e no basquete, poderiam aumentar as
modalidades. Sr. Casati, representante do CREF, sugeriu uma capacitação do
Ciro  da  UNIFESP com os  professores  da  SEDUC,  como  fez  com os  da
SEMES. Assuntos  Gerais: informativo  do  jantar  do  Panathlon  com  os
veteranos da SEMES, onde seriam homenageados três esportistas da cidade,
entre  eles  o  sr.  Paulo  Battisti,  representante  das  academias  esportivas  e
diretor deste conselho. Entrela[n]ces evento do SESC com exposição, debate
e jogos na praia. Congresso de Educação Física de 02 a 04 de dezembro em
São Paulo.  O Presidente do COMESP encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos.

  ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Esportes

SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
               Oficial Administrativa
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