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Ata da décima primeira reunião ordinária do ano de dois mil e quatorze, do Conselho 
Municipal de Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes – 
SEMES. 
 
Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze realizou-se a décima 
primeira reunião ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta: 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Prestação de 
Contas de Projetos aprovados pelo Promifae; Apresentação da formação dos 
Jogos Abertos Esportivos de Santos - JAES; Calendário de reuniões 2015; 
Assuntos Gerais. O Diretor do Conselho, Sr. Paulo Battisti deu início a reunião 
agradecendo a presença dos representantes e justificando a ausência do Presidente 
do Conselho, Sr. Alcídio por estar participando do Dia Aberto para Comitês 
Olímpicos Nacionais (Cons), no Rio de Janeiro, evento que tem como objetivo o 
intercâmbio entre dirigentes esportivos brasileiros e representantes dos países 
participantes da Olímpiada 2016. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: 
Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: 
Justificativa de ausência da SEFIN e UNILUS. O Diretor do Conselho pediu 
permissão para antecipar a indicação da Lista Tríplice para Diretor Presidente da 
Fundação Pró-Esporte de Santos – Biênio 2015/2016 em razão de membros do 
conselho precisarem ausentar-se antes do término da reunião. A lista aprovada 
pelos conselheiros a ser enviada ao Prefeito contará com o nome do Sr. Hélcio 
Pandovam Filho, indicado pelo Sr. Wolney Lima, representante da Associação dos 
Cronistas Esportivos de Santos – ACESAN, Sr. Paulo Henrique Miyasiro de Abreu, 
atual diretor presidente do Conselho Deliberativo da FUPES, indicado pelo 
representante do CREF, Sr. Marcelo Vasques Casati e o Sr. Paulo Cézar Battisti, 
representante das Academias Esportivas, fez sua própria indicação. Prestação de 
Contas de Projetos aprovados pelo Promifae: Apresentação do projeto Cipó das 
Artes – Processo 12251/2013-52 para aprovação do COMESP. Projeto aprovado. 
Apresentação da formação dos Jogos Abertos Esportivos de Santos – JAES: 
Sr. Ivens, apresentou informações quanto a lei dos jogos escolares e as alterações 
feitas para melhorarem e incentivarem os alunos a participarem dos jogos escolares. 
Na sequência deu uma breve explanação de como acontece o JESS. Informou que 
estão formatando a inclusão de alguns jogos para os deficientes, como solicitado na 
última reunião. Acontece sempre no final do primeiro semestre, sendo uma 
preparação para o JAES, torneio participativo e não competitivo projetado este ano 
pela SEMES e SEDUC, prevendo a inclusão social, descoberta de jovens esportistas 
da cidade. Procura estimular a volta das crianças ao esportes escolar, contemplando 
as escolas, associações de bairros e clubes. Acontecerá no 2º semestre do ano 
letivo com previsão da primeira edição para 2015. Explanou a respeito da proposta 
para os jogos, dando maior atenção em relação a participação dos alunos federados, 
e as regras para sua participação. Falou da dificuldade dos alunos saírem das 
escolas, até pela necessidade de transporte, que todas as escolas contam com 
professor de educação física desde os 4 anos de idade até a entrada ao ensino 
médio. Calendário de reuniões 2015: Proposta de manter as reuniões na quarta 
quarta-feira de todos os meses, iniciando-se em fevereiro, sendo a última na 
segunda quarta-feira de dezembro. Proposta aceita. Calendário de 2015 entregue 
aos membros do Conselho.  
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Assuntos Gerais: O representante da UNISANTA, esclareceu em relação ao 
assunto que surgiu na reunião anterior a respeito aos Jogos Universitários da 
UNISANTA, a qual não pôde participar. Sr. Milton informou que os jogos possuem 
regras rígidas, que há exigência de que os árbitros sejam formados pela Federação 
Paulista. Que o trabalho é sério, não favorece ninguém, e que é feito com base no 
regulamento. Sr. Hélcio, representante das Ligas falou em relação a jogos anteriores 
em que a FEFIS foi campeã após recurso envolvendo a arbitragem. Sr. Milton 
solicitou que o regulamento fosse interpretado para depois discutirem os 
acontecimentos. Sr. Paulo Battisti fez convite aos membros para participarem da 
Noite de Premiação do Campeonato de águas Abertas em 15 de dezembro de 2014 
no Clube Vasco da Gama e do Pedestrianismo, dia 17 de dezembro de 2014 no 
SESC. Passou a palavra ao Sr. Paulo Miyasiro, Diretor Presidente da FUPES para 
início à reunião do Conselho Deliberativo. Após encerramento do Sr. Miyasiro, o 
Diretor do COMESP encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, 
desejando Feliz Ano Novo a todos os representantes do Conselho. 
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