
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da quarta 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 dia do mês de maio de dois mil e quinze realizou-se a quarta reunião
ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação
da ata da reunião anterior; Expediente; Apresentação dos novos equipamentos
para prática de atividade física; Obras e reformas do Pró-Esporte; Assuntos
Gerais.  O Presidente do COMESP, Alcídio Michael Ferreira de Mello, 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  da  SEFIN  e  da  UNISANTOS.  Apresentação  dos  novos
equipamentos  para  prática  de  atividade  física  e  obras  e  reformas  do  Pró-
Esporte:  Sr. Alcídio relatou quanto aos aparelhos de ginástica artística que estão
para chegar no Centro M. Nascimento Junior, que o ginásio para esta modalidade
deverá ser  inaugurado em julho e o ginásio poliesportivo,  cuja  obra iniciou mais
tarde será entregue no final deste ano. No Cezno os aparelhos de ginástica foram
trocados e a grama sintética para o campo está em licitação e previsão de troca é
para o mês de junho. Na sequência convidou os membros do conselho para uma
volta pelo Complexo Rebouças e durante esta visita apresentou o andamento das
obras,  reforma  das  salas,  equipamentos  para  prática  de  bike  indoor  e  a  nova
academia de ginástica que foi  completamente equipada recentemente. Assuntos
Gerais:  Convite  aos  membros  do  COMESP  para  participarem  dos  eventos
esportivos da cidade, como final da Copa TV Tribuna de Futsal, Copa Aberta Cidade
de  Santos  de  Futsal,  Luvas  de  Ouro,  Campeonato  Santista  de  Pedestrianismo,
Águas  Abertas,  Dia  do  Esportista  Amador.  Professor  Elny,  representante  do
Panathlon criticou e sugeriu atenção quanto as datas dos eventos, já que este ano
teremos mais de um evento no mesmo dia. Sr. Alcídio e Sr. Battisti justificaram o
grande número de eventos na cidade, o que deixa o calendário prejudicado, mas
informou  que  estarão  mais  atentos  para  os  próximos  anos.  Após  visita  ao
equipamento Rebouças, Profº Elny elogiou o trabalho da secretaria. O Presidente do
COMESP encerrou a reunião.
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