
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da décima primeira 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 nono dia  do mês de dezembro de dois mil  e  quinze realizou-se a  décima primeira  reunião
ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da
reunião  anterior;  Expediente;  Balanço  do  Campeonato  Santista  de  Pedestrianismo;
Calendário de Eventos Esportivos; Calendário de reuniões do Conselho para 2016; Assuntos
Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Alcídio Mello, deu início a reunião. Leitura e aprovação da
ata  da  reunião  anterior: Dispensada  leitura.  Ata  aprovada.  Expediente: Substituição  do
representante  suplente  da  Acrembas,  Sr.  Reginaldo  Fonseca  pelo  Sr.  Luís  Antonio  Alvarenga.
Balanço do Campeonato Santista de Pedestrianismo:  Profº  Ivens e Profª  Sandra,  alguns dos
responsáveis pelo campeonato que está na sua 30ª edição, explanaram quanto a organização, provas,
regras, inscrições. Apresentaram gráficos comparativos de anos anteriores, os quais são analisados
constantemente em busca da melhor qualidade do evento.   Calendário de Eventos Esportivos:
Profº  Ivens  apresentou  o  calendário  da  Secretaria  de  Esportes  com as  datas  prováveis  para  o
Campeonato de Águas Abertas e Pedestrianismo para o ano de 2016 com todas as suas etapas.
Informou que o calendário se encontra em manutenção, que assim que estiver pronto será enviado
ao  Conselho  para  conhecimento. Calendário  de  Eventos  Esportivos:  Proposta  de  manter  as
reuniões na quarta quarta-feira de todos os meses, iniciando-se em fevereiro, sendo a última na
segunda quarta-feira de dezembro. A reunião do Conselho Deliberativo da FUPES permanecerá
trimestral, coincidindo com data e hora da reunião do COMESP. Proposta aceita. Assuntos Gerais:
A representante da SECOR, Sra. Kamila informou que a Caravana do Globo Esporte estará na Praça
das Bandeiras no dia 30 de janeiro de 2016 a partir das 9 horas. O Secretário de Esportes fez convite
aos membros para participarem da noite de Premiação do Campeonato Santista de Pedestrianismo
em 17 de dezembro de 2015 no Teatro do SESC, às 20 horas e para a manhã de Premiação do
Campeonato Santista de Águas Abertas em 19 de dezembro de 2015, no Espaço Cultural Concha
Acústica, às 10 horas. Sr. Wolney comentou o sucesso do Festival de Esportes de Praia realizado no
último dia 05 de dezembro pela SEMES. Sr. Alcídio passou a palavra ao Sr. Paulo Miyasiro, Diretor
Presidente da FUPES para início à reunião do Conselho Deliberativo. Após encerramento do Sr.
Miyasiro, o Presidente do COMESP encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, desejando
Feliz Ano Novo a todos os representantes do Conselho.
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