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Ata  da  segunda  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 março de dois mil e quinze realizou-se a segunda
reunião ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Copa TV Tribuna Escolar;
Assuntos  Gerais.  O  Sr.  Paulo  Battisti  justificou  a  ausência  do  Presidente  do
COMESP, Alcídio Michael Ferreira de Mello, e como Diretor do COMESP, deu início
a reunião. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Dispensada leitura da
ata da reunião anterior.  Ata aprovada.  Expediente: Justificativa de ausência dos
representantes  do Panathlon  Clube de Santos e Fundo Social  de Solidariedade.
Substituição do representante titular da SEDUC, Sr. Hélio Naldoni pela Sra. Vera
Lúcia Cruz Cotrim Tavares; Substituição da representante suplente da SECOR, Sra.
Priscila  Anaya  pela  Sra.  Tânia  Maria  da  Conceição  Bento;  Copa  TV  Tribuna
Escolar:  O Sr.  Marcelo Camargo,  Presidente da ANE -  Associação Nacional  de
Esportes,  organizadora  da Copa TV Tribuna Escolar,  foi  convidado a fazer  uma
explanação  sobre  os  regulamentos  das  Copas  –  Futsal,  Handebol,  Basquete  e
Voleibol, que serão realizadas durante o ano de 2015. Enfatizou a importância de
fomentar  o  esporte  escolar,  motivar  a  escola  pública.  Com a  realização  destes
eventos, aumentou a procura por professores das referidas modalidades. Ressaltou
que os alunos devem jogar todas as modalidades na escola, aprender as regras e
depois escolher  a  que tem mais afinidade.  Informou que 3000 jovens receberão
medalha, que isso fica pra sempre nas suas memórias. Como novidade, informou
que serão premiados o Campeão Geral das escolas particulares e o Campeão Geral
das  escolas  públicas.  Assuntos  Gerais:  O Sr.  Eduardo  ofereceu  o  Clube  2004
como sede da próxima reunião em 22 de abril, tendo em vista que o auditório da
Semes  estará  sendo  utilizado  para  inscrições  do  Campeonato  Santista  de
Pedestrianismo. O Sr. Paulo Battisti encerrou a reunião.
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