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Ata da terceira reunião ordinária do ano de dois mil e quinze, do Conselho Municipal
de Esportes de Santos, realizada no Clube 2004, sito à Avenida Dino Bueno, 95 –
Ponta da Praia.

Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e quinze realizou-se a terceira
reunião ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Realizações do Comitê Pró-
Santos nas Olimpíadas 2016; 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:
Substituição de um representante titular da SEMES, Sr. Marcos Rafael Lozano, pelo
Sr. Luiz Carlos Franco; substituição do representante suplente da SEMES, Sr. Luiz
Carlos Franco pelo Sr. Vinicius Reberte de Almeida. Justificativa de ausência dos
representantes  das  Ligas  e  Delegacias  Regionais  Esportivas,  Acrembas  e  da
Acesan.  Realizações do Comitê Pró-Santos nas Olimpíadas 2016:  Sr. Battisti
apresentou o Sr.  Vinicius como gestor esportivo e representante do Comitê Pró-
Santos  nas  Olimpíadas,  da  SEMES.  Sr.  Vinicius  indagou  quanto  aos  trabalhos
desenvolvidos, através de comparação do caderno olímpico com as acomodações
de Santos para poder oferecer às delegações olímpicas e paralímpicas o que estiver
adequado a cada uma delas. Tentando traze-las para treinar nos espaços da cidade,
como Arena, Sesc, Universidades, Clubes, etc. A intenção é que fique um legado
Pós Olimpíada. A secretaria irá procurar parceria com a SEDUC, visando transmitir
aos alunos algo além da competição e sim partir para a educação. Após discussão,
quanto  as  propostas,  o  representante  da  SEDUC  sugeriu  que  fosse  feita  uma
capacitação com os professores na Semana da Educação, época em que estariam
mais  disponíveis  a  ficar  fora  das  escolas,  disse  ainda  que  a  importância  dos
coordenadores pedagógicos é muito grande nesta fase, que tudo deve ser passado
a eles com muita clareza para que colaborem com o projeto.  Assuntos Gerais: O
representante suplente dos técnicos, Sr. Eduardo parabeniza a reforma da quadra
do Rebouças. Informou quanto ao curso de formação de árbitros que acontecerá na
Arena Santos de 26 a 28 de junho e da proposta de novos cursos para o segundo
semestre. Colocou o Clube 2004 e a Federação Paulista de Handebol a disposição
do Comesp em nome de seus dirigentes.  Sr.  Eduardo demonstrou preocupação
quanto  ao  espaço  que  o  Colégio  Pequeno  Príncipe  está  perdendo.  Sr.  Casati
indagou que a quadra utilizada pelo colégio pertence ao SPU e estava emprestada a
igreja para uso da comunidade, como durante a semana não usava foi liberada para
uso da escola sem o consentimento do SPU, que recebeu uma denúncia de uso
indevido. A Secretaria de Esportes está agendando uma reunião do Secretário e a
direção da escola para tentar buscar o retorno deste espaço para o colégio que não
possui outro lugar para as atividades. Sr. Eduardo ainda convidou os membros do
COMESP para a Noite da Pizza que acontecerá no Clube 2004, no dia 19 de junho
de 2015, sexta-feira, à partir das 20 horas, a verba arrecadada será destinada a
equipe feminina de  handebol,  que  irá  disputar  um  campeonato.  O Sr.   Paulo
Battisti 
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manifestou  pesar,  em  nome  da  SEMES  pelo  servidor  Laércio  Luiz  dos  Santos,
servidor conhecido por estar a muito tempo à frente do trabalho junto a Seção de
Barracas de Praia. Em seguida encerrou a reunião.

PAULO CESAR BATTISTI
Diretor do Conselho Municipal de Esportes

SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
Oficial de Administração
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