
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da décima 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 quinto dia do mês de novembro de dois mil e quinze realizou-se a décima reunião ordinária do

COMESP para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura e  aprovação da ata  da reunião anterior;

Expediente;  Relação  dos  Projetos  aprovados  no  PROMIFAE  em  2015;  Balanço  do  Campeonato

Santista de Águas Abertas; Balanço das Copas Escolares; Assuntos Gerais. O Diretor do Conselho, Sr.

Paulo Battisti,  deu início a  reunião,  justificando o atraso do Presidente  do Conselho Sr.  Alcídio Mello.

Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior: Dispensada  leitura.  Ata  aprovada.  Expediente:

Justificativa de ausência da SEAS. Alterada posição da pauta. Balanço do Campeonato Santista de Águas

Abertas: Sr. Enio, coordenador do Complexo Rebouças e um dos responsáveis pelo campeonato explanou

quanto a organização, regras, provas, premiação do 2º Campeonato Santista de Águas Abertas, realizado no

ano de 2015. Relação dos Projetos aprovados no PROMIFAE em 2015:  Sr.  Paulo Battisti comparou os

números de projetos protocolados, aprovados e captados nos anos de 2014 e 2015, informou que a partir

deste ano todos os projetos interessantes para a cidade serão aprovados, conforme são captados o valor é

debitado  do  disponível  à  Secretaria.  Até  a  presente  data  nunca  chegou  a  ser  utilizado  todo  o  valor

disponibilizado.  A relação  dos  projetos  aprovados  será  enviada  por  email  aos  membros  do  Conselho.

Balanço das Copas Escolares: Sr. Marcelo Camargo, Presidente da ANE, Associação Nacional do Esporte,

explanou  em  relação  aos  projetos  de  Copas  Escolares  de  Basquete,  Futsal,  Handebol  e  Voleibol

desenvolvidos na cidade através do apoio do Promifae e Grupo Mendes com realização da TV Tribuna.

Assuntos Gerais:  Sr. Ivens convidou os presentes para participarem do Festival de Esportes de Praia da

SEMES que acontecerá dia 05 de dezembro, programação será enviada por email.  Wolney informou da

participação de Santos  nos 79º  Jogos Abertos  em Barretos.  Em seguida,  o  Diretor  Paulo Cézar  Battisti

encerrou a reunião.
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