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Ata da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezesseis, do Conselho Municipal de Esportes de 

Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e dezesseis realizou-se a primeira reunião ordinária do 

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

Expediente; Posse dos Conselheiros para o biênio 2016/2017; Eleição do Presidente para o biênio 

2016/2017; Eleição dos Diretores para o biênio 2016/2017 e Assuntos Gerais. O Presidente do 

Comesp, Sr. Alcídio Michael Ferreira de Mello deu início à reunião. Dispensada leitura da ata da 

reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: Justificada ausência dos representantes da Sefin, Seas, 

Panathlon e um dos membros da Semes. Posse dos Conselheiros para o biênio 2016/2017: Os 

representantes das entidades assinaram ao Termo de Posse. Eleição do Presidente para o biênio 

2016/2017: Sr. Alcídio Michael Ferreira de Mello, Secretário de Esportes, foi o único a se candidatar. 

Reeleito agradeceu a confiança de todos. Eleição dos Diretores para o biênio 2016/2017: Sr. Paulo 

Cezar Battisti e Sr. Wolney Harvey de Lima foram mantidos na diretoria do Conselho.  Assuntos 

Gerais: Sr. Battisti convidou os representantes para prestigiarem o 3º passeio de Stand Up no dia 05 de 

março e 2ª etapa do Águas Abertas no dia 20 de março. Sr. Hélcio da Liga de Futsal, informou da 

abertura da Copa Escolar de Basquete, na Arena Santos, dia 05 de março e da Copa Kids Gremetal de 
Escolinhas em 17 de março, no ginásio Gremetal. Secretário Alcídio falou do Master Voleibol Santos, 

que ocorrerá em 21 de abril. Informou ainda que estamos em um ano olímpico. A cidade receberá para 

aclimatização maratona aquática, ginástica artística, triathlon e natação. Pediu para que as câmaras 

temáticas atuem com propostas para o novo biênio, que a tocha olímpica irá passar por Santos que será 

cidade celebridade. Solicitou que as universidades se mobilizem para divulgar a passagem da tocha. 

Informou que as crianças terão palestras nas escolas para entrarem no clima do evento. A representante 

do Condefi perguntou sobre esportes paralímpicos, foi informada de que este ano acontecerá em Santos 

a 3ª Convenção Internacional sobre Ciência, Educação e Medicina do Desporto (ICSEMIS), com o 

tema “Dizer sim à Diversidade no Desporto”, o site com as informações será enviado por email. O 

Presidente Alcídio encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 
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