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Ata da oitava reunião ordinária do ano de dois mil e quinze, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada no Auditório da Faculdade de Educação Física de Santos –
FEFIS/UNIMES, sito à Avenida Conselheiro Nébias, 536 – 3º andar.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze realizou-se a oitava
reunião  ordinária  do  COMESP  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Prestação de Contas de Projetos
aprovados pelo Promifae; Atividades Físicas e Esportivas no Código de posturas do
município  de  Santos  –  Palestrante  Vereador  Sadao  Nakai;  Assuntos  Gerais.  O
Presidente do Conselho deu início a reunião passando a palavra ao Sr. Battisti para que
explicasse aos presentes, alunos da FEFIS, o que é o Conselho Municipal de Esportes.
Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior: Dispensada  leitura.  Sr.  Eduardo
Speeden, representante da SMS, informou por email que suas propostas de instalação de
bicicletários  em frente  aos  equipamentos  da  SEMES e  de  instalação  de  estação  de
ginástica, igual da praia, no Jardim Botânico para atender os esportistas da comunidade
local não foram incluídas em ata, sendo aqui retificado. Sr. Presidente informou que as
propostas serão analisadas.  Expediente: Justificativa de ausência da SECOR, SETUR,
CET, SEFIN E SMS. Aluna da FEFIS, perguntou qual a relação entre SEMES e FUPES,
Sr. Alcídio respondeu que os atletas da FUPES são de alto rendimento e os da SEMES
são iniciantes, baixo e médio rendimento. Os dois trabalham em conjunto. A Fundação
está ligada a Secretaria. Prestação de Contas de Projetos aprovados pelo Promifae:
Sr.  Battisti  relatou o que é o  Programa Municipal  de Incentivo Fiscal de Apoio ao
Esporte. Em seguida apresentou os projetos Girando Esporte, processo 106044/2013-
31, da Cruzada das Senhoras Católicas; Torneio de Beach Tennis Santos Verão 2015,
processo 12069/2013-91, da Liga Santista de Beach Tennis; Atividade é Saúde, processo
62561/2013-81;  União  Esportiva,  processo  72137/2013-45;  Esportividade,  processo
62553/2013-53, os três da UACEP; Futebol Bandeirantes II, processo 115468/2013-78;
Futebol Social, processo 112268/2013-72; Esporte Social II, processo 112247/2013-01, os
três  da  Fundação  Settaport  e  Copa  Aberta  de  Futsal  Cidade  de  Santos,  processo
116785/2014-47, da Liga Reg. De Fut. Salão Litoral Paulista, analisados pela CIAC para
aprovação do Comesp. Projetos aprovados. Aluna da FEFIS perguntou quando estaria
aberto para entrega de novos projetos,  foi  informada de que estaria  aberto  de 23 de
setembro  a  7  de  outubro  e  que  poderia  procurar  representantes  da  CIAC  para
informações quanto aos procedimentos para entrega.  Atividades Físicas e Esportivas
no Código de posturas do município de Santos – Palestrante Vereador Sadao Nakai:
Relatou a respeito de seu trabalho na reforma do código de posturas do município que
está em vigor desde 1968. Que existe um capítulo dentro do código que dita as regras da
vida esportiva da cidade. Diante disto, traz ao Conselho a reflexão de criar um processo
de disciplina e organização direcionada ao esporte. Sugeriu que o COMESP comece a
pensar  em  discutir  com  os  jovens  levando  conhecimento,  capacitação,  procurando
transmitir o conhecimento de profissionais antigos da cidade, para entenderem como se
faz  democracia  organizada,  participação  através  do  direito,  mas  com  regramento,
imperando a manifestação em consenso. Criação de um Plano Municipal de Esportes,
que  não  existe  na  cidade,  contando  com  a  colaboração  de  pessoas  que  foram
importantes  atletas  para  a cidade. Assuntos Gerais: Aluna  da FEFIS  perguntou s e há
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planejamento para novas modalidades que estarão nas Olimpíadas. Sr. Alcídio respondeu
que hoje existem mais de 60 modalidades oferecidas pela Secretaria de Esportes, mas se
alguém estiver interessado em apresentar alguma ideia, procurar a SEMES. Informou que
todas as modalidades olímpicas será inviável, até porque a Secretaria não tem orçamento
para isto. Profº Elny, representante titular do Panathlon pediu a palavra e informou que
está deixando o Conselho. Informou que vive o esporte a mais de 70 anos, que ministrou
aulas  até  os  82  anos  de  idade,  mas  que  hoje  infelizmente  por  condições  físicas  e
fisiológicas  não  consegue  mais  se  entregar  as  atividades.  Elogiou  a  competência  do
Secretário de Esportes e de sua equipe, do Vereador Sadao, que leva ao Poder Público,
todas as ideias que lhe são apresentadas. O Presidente do Conselho retribuiu os elogios
e  indagou  do  respeito  que  tem  pelo  Professor.  O  Professor  Casati,  pediu  a  palavra
agradeceu ao Conselho por terem atendido ao convite da Faculdade e pediu aos seus
alunos que pesquisassem a trajetória do Profº Elny, e que se espelhassem nele para sua
jornada esportiva. Em seguida, o Presidente encerrou a reunião passando a palavra ao
Diretor Presidente da Fupes dando início a 3ª Reunião do Conselho Deliberativo.

ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Esportes

SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
           Oficial de Administração
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