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

Santos, realizada no Clube 2004, sito à Avenida Dino Bueno, 95 – Ponta da Praia. 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se a terceira reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior; Expediente; Ações planejadas pela Secretaria de Esportes e parceiros, para 

envolvimento do Município nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 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: Agradecimento aos dirigentes do Clube 2004 pelo espaço para 

realização da reunião, parabenizando pelos 58 anos de fundação do clube.  Justificativa de ausência dos 

representantes da SECID, PANATHLON. Ações planejadas pela Secretaria de Esportes e parceiros, 

para envolvimento do Município nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016: Danielle Zangrando, 

explanou quanto as ações que estão sendo desenvolvidas pela SEMES em parceria com a FUPES, SESC e 

SEDUC destinadas as crianças e população em geral a fim de entenderem o que significa a passagem da 

tocha e sua importância, interessando-se e mobilizando-se para este importante evento na cidade. Apresentou 

um vídeo do revezamento da tocha para o Panamericano em Toronto. Destaque para o projeto Campeão na 

Escola que desenvolve dinâmicas com atletas da Fupes e as crianças nas escolas municipais. Ações na 

Arena, dividindo a quadra em quatro quadrantes com modalidades olímpicas diferentes. Levarão 

aproximadamente 700 alunos para assistirem no cinema o filme “Ippon – A Superação Olímpica de Rogério 

Sampaio”. Promoção de Festival de Esportes na praia para atingir público de final de semana. Exposição 

Olímpica no Praiamar com o acervo e artigos pessoais dos atletas da região. Experimentando diferenças, 

vivência Paralímpica. Carreta Bradesco Seguros, (Museu Itinerante dos Jogos Olímpicos). Desafio na Praça 

Mauá, demonstração de Esportes Olímpicos ao público do centro da cidade. Teatro infantil com parceria da 

SEDUC para contar histórias sobre as olimpíadas. Informou que Santos será uma cidade Celebração, onde a 

tocha passará a noite. Assuntos Gerais: Sr. Alcídio informou que foi encaminhado o ofício para a SEDUC e 

SEMES, conforme acertado em reunião anterior, solicitando aos dois secretários uma posição quanto as 

poucas ações realizadas em conjunto entre as duas secretarias. A pauta foi levantada em razão da pequena 

participação da educação em eventos como a Copa TV Tribuna. Os dois secretários conversaram e a 

secretária de educação enviou representantes para explicar que inscrições deste tipo de evento são feitas 

diretamente pelo profissional, a Sra. Maria Helena da Seduc, informou que procuram sempre parceria com 

outras secretarias, que as olimpíadas já fazem parte do calendário escolar e que a secretaria está passando por 

readequação, o que atrasou para a inscrição do campeonato, que a escola precisa sinalizar para que a 

secretaria de o respaldo, o que não aconteceu. Em reunião futura virão representantes explanar quanto as 

ações realizadas pela SEDUC. O representante da UNIP convidou os participantes do conselho para o evento 

da Comissão de Esporte e Saúde, no dia dez de maio, na Unip da Avenida Rangel Pestana, evento voltado 

principalmente aos idosos. O representante da Acrembas e presidente do Clube Vasco da Gama, colocou 

uma quadra do clube a disposição para utilização da Prefeitura, preferencialmente para o basquete. 
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