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

Santos, realizada na Arena Santos, sito à Avenida Rangel Pestana, 184 – Vila Matias. 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se a segunda reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Países confirmados para aclimatação na 

região; Explanação das atividades desenvolvidas na Arena Santos, Explanação do Projeto Centro 

de Basquete/Vivo do Instituto de Gestão Sustentável do Esporte – IGSE, coordenado pela ex-

jogadora Hortência; Câmaras Temáticas e Assuntos Gerais. O Presidente do COMESP, Alcídio 

Michael Ferreira de Mello, deu início à reunião. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata 

aprovada. Expediente: Apresentação do Krom Marsili Guedes, candidato como representante suplente 

das Academias Esportivas. Aprovado.  Justificativa de ausência dos representantes da SEFIN e 

SEDURB. Países confirmados para a aclimatação na região: Sr. Vinícius, representante da SEMES, 

explanou quanto aos países que virão para Santos antes do Evento Teste e  aclimatação para os Jogos 

Olímpicos. Informou que países como o Canadá, Bélgica, Noruega e Azerbaijão já estão confirmados 

para ficar na cidade para o treino de ginástica artística e rítmica. Treinarão no ginásio do M. Nascimento 

e no SESC. Estão em negociação para fazer alguns treinos abertos ao público, e workshop para alguns 

professores do SESC e da Prefeitura. O Presidente do Conselho explicou que o Evento Teste, que 

ocorrerá em abril, no Rio de Janeiro serve para que os competidores conheçam os espaços das 

competições, adaptação ao clima e para classificatória de algumas modalidades as vagas remanescentes. 

Informou que está sendo feita uma rigorosa logística de segurança, junto ao exército, guarda municipal, 

cet, saúde, aeroporto. A cidade receberá cinco países antes dos jogos, isto mostra quanto importante foi 

a construção do ginásio de ginástica artística do M. Nascimento. Falou que outra preocupação da 

organização e das delegações é o Aedes aegypti e que todos terão que tomar cuidado, por ser uma 

realidade do país. Explanação das atividades desenvolvidas na Arena Santos: O coordenador da 

Arena, Sr. Rafael Medina falou do ginásio, alojamento, camarote, estúdio de TV, cozinha industrial, 

refeitório, arquibancada retrátil, acontecimento da festa de inverno todo mês de julho, entre outros 

eventos com prioridade aos esportivos, mas por ser uma Arena multiuso, acolhe também eventos 

religiosos e outros. A Arena não é só para treinamento, nesta gestão passou a ter aproximadamente 14 

modalidades que atendem mais de mil pessoas da comunidade com pilates solo, musculação, judô, 

caratê, muay thai, ginástica, jogos coletivos, sendo mais um equipamento esportivo.  O pilates aparelho 

é em parceria com o Comviver e é uma modalidade apenas para os servidores de Santos. Conta com 

estacionamento para 450 vagas. Atende outras Secretarias, a Coordenadoria do Idoso e a Fupes estão 

instaladas na Arena. , Explanação do Projeto Centro de Basquete/Vivo do Instituto de Gestão 

Sustentável do Esporte – IGSE, coordenado pela ex-jogadora Hortência: O Sr. Jorge Luiz, o 

Bezerra, informou que o projeto existe desde 2012.  Projeto social, inclusivo e educacional, não sendo 

competitivo, ocorre em nove municípios, em Santos funciona no Centro Esportivo e Recreativo da Zona 

Noroeste, no Centro Cultural e Esportivo do Morro do São Bento e no Rebouças, a ideia é que se 

espalhe pela cidade tendo quatro núcleos com pelo menos 100 alunos cada. Tem a presença de um ídolo 

como espelho, no caso a ex-jogadora Hortência é quem os inspira. A contrapartida do Instituto são as 

bolas, camisetas, material para as aulas e divulgação, capacitação dos professores, que este ano 

acontecerá na Unisanta onde serão convidados alunos e professores da universidade para participar. Na 

contrapartida da SEMES estão os Festivais que devem ser realizados com premiação para todos os 

participantes. Ano passado participaram 250 crianças que lotaram as quadras do Rebouças e contou com 

a presença de todos os representantes da Secretaria, o que incentivou muito os alunos. Há também o 

Festival Internúcleos e o Intermunicipal, este último premiado pelo Instituto. Projeto pouco conhecido, 

com pouca divulgação. Bezerra lembrou a Copa TV Tribuna de Basquete que recebeu na Arena 

aproximadamente 1700   pessoas,  sucesso para o basquete,  bom  princípio.  Sr. Battisti  lembrou  que  a  
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SEMES tem mais dois projetos nesta mesma linha com o handebol e atletismo, no Sesi que capacita os 

professores  da SEMES, atuam nos centros, e entram com as camisetas. Secretário Alcídio disse que a 

Copa TV Tribuna é uma parceria com a Associação Nacional de Esportes, da Liga de Futsal, da 

SEMES, através do Promifae. Visualizando a importância que tem a escola, informa que a comunicação 

com a SEDUC não é muito fácil para a realização de eventos em conjunto, tanto que só teve a 

participação de uma escola municipal na Copa de Basquete. A próxima Copa TV Tribuna será de futsal 

depois handebol e por último o voleibol, tendo ações o ano inteiro.  Comissões Especiais: O Sr. Paulo 

Battisti explicou que as comissões foram criadas para fomentar o esporte de todas as maneiras. Assim, 

pediu para que as entidades enviassem sugestões, solicitou maior participação das mesmas através de e-

mails, sugestões, questionamentos para ajudarem a gerir o esporte. Permanecerão as seis Comissões 

Especiais que estão sendo preenchidas com os representantes do novo biênio, sendo divulgada 

futuramente.  Entendendo a importância da união entre educação e esporte, ficou decidido, através da 

Comissão de Esporte e Educação que será enviado um ofício à SEDUC e SEMES para que informem o 

porquê de haver tão poucas ações em conjuntos das secretarias, o porquê de só uma escola municipal ter 

participado da Copa TV Tribuna de Basquete, já que existe um projeto da modalidade na Educação,  

incluindo convite para explanação do referido secretário municipal  em reunião do Conselho Municipal 

de Esportes. O Presidente do Conselho solicitou um levantamento da participação de todos os 

representantes do COMESP e envio de  comunicado a entidade que não estiver comparecendo. Através 

da Comissão de Infraestrutura Esportiva, o conselho decidiu enviar ofício solicitando que o Conselho 

seja convidado a participar das reuniões que decidam quanto a espaços esportivos, principalmente em 

relação à localização e medidas. Sr. Carlos, representante do Panathlon, apresentou interesse em trazer 

um evento de  natação para a cidade que poderia ser através do Promifae. Sr. Battisti disse que projeto 

deve ser estudado e que os profissionais estão fazendo com que a natação seja sem interesse, tem que ser 

estimulada. Assuntos Gerais: Sr. Eduardo convidou o Conselho para fazer a reunião de abril no Clube 

2004 em comemoração aos 58 anos de fundação do clube, informou que está fazendo parte da diretoria 

do Sindicato da Petrobrás, disponibilizando o Espaço de Esporte, Cultura e Lazer para palestrantes, sem 

custo ao sindicato. Ofereceu este espaço para a realização de uma reunião do COMESP, a ser agendada. 

Convite aceito. O Presidente do Conselho encerrou a reunião do COMESP, dando início a reunião do 

Conselho Deliberativo da FUPES, com a participação do Sr. Paulo Henrique Miyasiro de Abreu, 

Diretor-Presidente da Fundação Pró-Esporte de Santos. 
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