
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da sexta 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 segundo dia do mês de julho de dois mil e quinze realizou-se a sexta
reunião ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Apresentação do Ginásio de
Ginástica Artística; Tocha Olímpica; Assuntos Gerais.  Sr.  Alcídio deu início a
reunião. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Dispensada leitura. Ata
aprovada.  Expediente: Justificativa de ausência dos representantes dos Técnicos,
Panathlon,  Acesan,  Secor  e  Sefin. Apresentação  do  Ginásio  de  Ginástica
Artística:  Os professores de ginástica artística da Secretaria de Esportes, Nelson
Kitahara,  Ana  Beatriz  e  Andréa,  demonstraram a  trajetória  da  ginástica  artística
desde seu início na cidade chegando ao sonho de um ginásio público próprio para a
modalidade. Informaram das dificuldades encontradas e do que pretendem alcançar
com o espaço adequado disponível,  onde pretendem descobrir e preparar novos
atletas  para  representar  a  cidade.  Trabalham  com poucas  crianças  de  inclusão
procurando  não  comprometer  seu  rendimento  e  nem do  grupo,  sendo  uma  por
turma.  Após  questionado,  prof.º  Nelson  informou  que  em algumas faculdades  a
ginástica artística e a ginástica rítmica fazem parte do quadro curricular e que eles
trabalham com estagiários sempre muito comprometidos. O Secretário de Esportes
informou que estão sendo contratados mais professores para atenderem no novo
ginásio, estão buscando parcerias para contratação de fisioterapeuta e que o espaço
está no nível do construído para as Olimpíadas de 2016 no Rio, sendo assim um
excelente  espaço  para  a  aclimatação  dos  atletas.  Projeto  iniciado  em 2013,  foi
revisado e solicitado alguns reparos no projeto,  para que o espaço fosse melhor
aproveitado. Tocha Olímpica: Sr. Alcídio explanou quanto a conquista da cidade em
receber a Tocha Olímpica nas Olímpiadas de 2016. Disse que haverá 82 Cidades
Celebração, que é quando a tocha pernoita na cidade e que Santos é uma delas.
Que a proposta é de que o revezamento seja feito também pela população e não só
por atletas como acontece normalmente. O revezamento levará de 90 a 100 dias e
contará com aproximadamente 12.000 condutores durante o percurso completo. A
tocha voltará futuramente como pauta de reunião do Conselho, para que o mesmo
possa  colaborar  nas  decisões  quanto  ao  revezamento. Assuntos  Gerais:  Não
houve assuntos gerais. O Presidente do COMESP, Sr. Alcídio, encerrou a reunião.
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