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Ata da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e quinze, do Conselho Municipal
de Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes – SEMES.

Ao vigésimo quinto  dia  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  quinze  realizou-se  a
primeira  reunião ordinária  do  COMESP para  dar  cumprimento  à seguinte  pauta:
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Comitê Santos Pró-
Olimpíada  2016;  Apresentação  do  novo  mobiliário  urbano;  Calendário  de
eventos  da  Secretaria  em 2015;  Comissões  Especiais;  Assuntos  Gerais.  O
Presidente do Conselho, Sr. Alcídio deu início a reunião agradecendo a presença de
todos. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Dispensada leitura da ata
da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: Substituição do representante titular
da Associação Comercial  de Santos, Sr.  Antonio Carlos Cavaco, pelo Sr.  Marcio
Calves.  Leitura  do  requerimento  de  votos  de  Congratulações  do  vereador  Hugo
Duppre, às equipes de natação e de atletismo (PCD) da FUPES, extensivos aos
técnicos Prof.  Renato Monteiro  Bartholo (natação),  Prof.  Eduardo Leonel  Martins
Coroa (atletismo) e ao Prof. Ricardo Patero Rodrigues (coordenador técnico), pela
honrosa classificação nos Jogos Abertos  do Interior  realizados em novembro no
município  de  Bauru.  A  natação  feminina,  3ª  colocação,  teve  como  destaque  a
nadadora Maria Vitória Cecílio de Paiva, com 02 medalhas de ouro e 01 de prata. Já
a  natação  masculina,  9ª  colocação,  o  destaque  foi  o  nadador  Carlos  Alonso
Farremberg, com 02 medalhas de ouro e 01 de prata. No atletismo PCD, na equipe
feminina, vice-campeã, os destaques foram as atletas Sabrina Custódia da Silva,
Elizabeth Rodrigues Gomes e Maria de Fátima Fonseca Chaves, cada uma com 03
medalhas de ouro. Na equipe masculina, 3ª colocação, o destaque foi o atleta Carlos
Roberto Oliveira dos Santos, com 03 medalhas de ouro. Justificativa de ausência da
SECULT,  CET  e  SEDUC. Comitê  Santos  Pró-Olimpíada  2016:  Sr.  Alcídio
apresentou o início dos trabalhos para trazer delegações olímpicas para a cidade,
informou que o decreto foi aprovado como Comitê Santos Pró-Olimpíada 2016, mas
que a denominação passou a ser Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Falou da
importância do Conselho trazer ideias para fomentar este trabalho e apresentou o
nome das pessoas que representam o município no comitê. Informou que pretende
reunir os municípios próximos para trabalharem em equipe. Apresentação do novo
mobiliário urbano:  Estações de ginástica localizadas ao longo da orla da praia,
projeto desde 2013 que custou aproximadamente 350 mil, e não 350 milhões como
matéria do jornal A Tribuna de 20 de fevereiro de 2015. Sr. Cauê, chefe da seção de
Avaliação Física da Secretaria de Esportes, indagou sobre diferenças na qualidade
dos novos equipamentos, quanto a manutenção, durabilidade e também a utilização
em relação aos anteriores. Calendário de eventos da Secretaria em 2015: O chefe
do  Departamento  de  Atividades  e  Eventos  Esportivos  da  SEMES,  informou que
desde o 2º semestre de 2014, ficou decretado que os eventos na praia ou em vias
públicas devem ser solicitadas por meio do Poupatempo, que enviam a Secult, a
qual direciona a quem de direito.  O ano passado a cidade teve aproximada 360
eventos, pretendendo superar o número para este ano. Carros chefe da Secretaria
de Esportes, Pedestrianismo, Águas Abertas, Stand Up Paddle, Jees e Jaes, com
programação  já definidas. Lançamento  de 4  Copas TV  Tribuna  com  incentivo  do
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Promifae,  o  Basquete,  Futsal,  Handebol  e  Voleibol. Comissões  Especiais:  Sr.
Battisti pediu que os representantes das Comissões continuem atuantes. Informou
que  o  Secretário  da  SEDURB  já  autorizou  que  representantes  das  comissões
acompanhe as obras em andamento, mas que já tem obra terminando e não houve
manifestação quanto ao interesse as visitas. Solicitou que agendem uma visita e
opinem  nas  obras.  Sra.  Tereza,  representante  da  Unisantos,  informou  que  no
COMAD ficou estipulado uma reunião por mês logo após a reunião do conselho, na
Casa dos Conselhos, e que desta forma está dando certo, os representantes ficaram
bem mais atuantes, sugerindo que o mesmo fosse praticado no Esporte. Assuntos
Gerais:  Sr.  Battisti  informou que  está  havendo  um maior  comprometimento  dos
requerentes de aprovação dos projetos. Maior número de empresas interessadas.
Este  ano  pretendem  aprovar  todos  os  projetos  possíveis,  liberando-os  para
capitação até alcançar o valor da verba destinada a este fim. A verba será liberada
aos poucos, conforme a necessidade. O modelo do projeto está no site da Prefeitura
e a SEMES está aberta para as orientações necessárias. Sr. Eduardo, representante
dos técnicos, disse que por três anos teve projetos aprovados, mas não conseguiu a
capitação. Nomeação em 14 de janeiro de 2015 do sr. Paulo Miyasiro como Diretor-
Presidente da fundação Pró-Esporte de Santos. Sr. Eduardo, divulgou a Noite da
Pizza  que  acontecerá  próximo  dia  06  para  arrecadar  fundos  para  o  handebol
feminino disputar a 1ª Copa Governador em Brasília, evento acontecerá no Clube
2004. Convite para abertura da Copa Aberta de futsal Cidade de Santos 2015 em
27/02/2015. Presidente do Comesp encerrou a reunião.

ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Esportes
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