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                    Secretaria de Esportes

Ata da nona reunião ordinária do ano de dois mil e quinze, do Conselho Municipal de

Esportes de Santos, realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Esportes.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e quinze realizou-se a nona 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; Plano de Participação Direta nos Resultados na Secretaria Municipal

de Esportes; Assuntos Gerais. O Diretor do Conselho, Sr. Wolney Lima, deu início a

reunião, justificando a ausência do Presidente do Conselho Sr. Alcídio assim como do

Diretor Sr. Paulo Battisti.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Dispensada

leitura. Ata aprovada. Expediente: Alteração do representante da SEMES, titular Sr. Luís

Carlos Franco pelo Sr.  Vinícius Reberte de Almeida, com Sr.  Pedro Paulo Lima como

suplente.  Justificativa  de  ausência  da  SEDUC.  Prestação  de  Contas  de  Projetos

aprovados pelo Promifae: Sr. Casati  apresentou  os projetos  Vivendo Artes, processo

62550/2013-65  e  Estimulando  Artes,  processo  62548/2013-13,  ambos  da  Cipó  Artes,

Artes Marciais;  Copa Futsal  Escolar  – 2014,  processo 116396/2014-85 da Associação

Nacional  de  Esportes  e  Copa  Basquetebol  Escolar,  processo  12055/2015-86  da

Associação Nacional  de Desenvolvimento  Esporte  e  Educação,  analisados pela CIAC

para  aprovação  do  Comesp.  Projetos  aprovados.  Plano de  Participação  Direta  nos

Resultados na Secretaria de Esportes: Sr. Vinícius apresentou o PDR elaborado para a

SEMES. Cada Secretaria possui um plano de metas e indicadores, desenvolvidos para

sua realidade e que devem ser cumpridas, visando a redução de gastos da administração

pública  assim  como  a  motivação  dos  servidores.  Atingindo  as  metas  os  servidores

ganham uma  bonificação  salarial,  chamada  de  prêmio  de  qualidade  e  produtividade.

Foram apresentadas as metas destinadas a secretaria de esportes. Site da Prefeitura tem

todas as Secretarias e suas respectivas metas. Sr. Vinicius da SMS, informou que as

metas da Semes dão abertura para parceria com outras Secretarias, como a Saúde, por

exemplo. Sra. Teresa, da Unisantos elogiou a iniciativa da Prefeitura.  Assuntos Gerais:

Sr.  Wolney  informou  que  o  Secretário  está  estudando  as  propostas  apresentadas

anteriormente pelo Sr. Eduardo Speeden para  Zona Noroeste, Kamila da Secor, solicitou
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ajuda  para  o  desenvolvimento  de  uma  das  metas  de  sua  Secretaria,  apresentando

material  sobre  pessoas  que  praticam  esporte  na  praia,  pessoas  que  desenvolvem

trabalho  esportivo  na  orla,  pretende  divulgar  o  trabalho  e  incentivar  outras  pessoas,

montando material para ser divulgado para a rede globo. O objetivo é mostrar o que tem

de interessante  em Santos,  a  ideia  é “Praia  a noite  no esporte”.  Sr.  Hélcio,  da Liga,

informou que está acontecendo a Copa de Vôlei Escolar com a final dia 7 de novembro na

Arena  Santos.  Sr.  Eduardo,  representante  dos  Técnicos,  comunicou  que  a  Seleção

Brasileira de Handebol Militar esteve em treinamento na cidade, de 14 a 18 de setembro,

representaram o Brasil  e ficaram em sexto lugar. Em nome da Federação e do major

responsável agradeceu a cidade e a Semes pelo apoio. Sr. Casati falou do Diagnostico

Nacional do Esporte recebido na secretaria, pesquisa que traz estudos traçando perfil da

atividade física por região, a região Sudeste aparece como uma das que menos se pratica

atividade física, quase metade da população no país é sedentária e que dos que praticam,

90% é sem orientação profissional. A pesquisa está disponível no site do ministério do

esporte. Wolney disse que está crescendo o número de pessoas que procuram orientação

profissional, inclusive na praia, apesar dos números apresentados na pesquisa. Sr. Hélio

Naldoni agradeceu a parceria da Semes na ginástica artística, na Arena Santos, que foi

um sucesso. Em seguida, o Diretor Wolney encerrou a reunião.

                     WOLNEY LIMA

Diretor do Conselho Municipal de Esportes

  SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA

              Oficial de Administração
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