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Ata da quinta reunião ordinária do ano de dois mil e dezesseis, do Conselho Municipal de 
Esportes de Santos, realizada no Clube de Regatas Vasco da Gama, sito à Avenida 
Almirante Saldanha da Gama, 33, Ponta da Praia. 
 
Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a quinta 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte 
pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Projetos 
aprovados pelo Promifae em 2016; Revezamento da tocha e Assuntos Gerais. O 
Presidente do COMESP, Sr. Alcídio deu início à reunião. Dispensada leitura da ata da 
reunião anterior. Ata aprovada. Expediente: Justificativa de ausência dos representantes 
da SMS, SECOR e CONDEFI. Projetos aprovados pelo Promifae em 2016: Sr. Paulo 
Battisti, presidente da CIAC, informou que está encerrado o prazo para entrada de 
projetos no Promifae para o ano de 2016. Foram protocolados 77 projetos, estando até o 
momento 27 aprovados, 25 reprovados e 25 em diligências. Todos aprovados, chegará a 
100% do valor disponibilizado pela Prefeitura para realização dos projetos, o que está 
sendo comemorado pela Secretária de Esportes que sempre trabalhou para chegar a esta 
marca. Revezamento da tocha: Sr. Alcídio apresentou alguns pontos importantes por 
onde será conduzida a tocha olímpica no dia 22 de julho na cidade de Santos. Solicitou 
aos membros do Conselho de Esportes que sejam multiplicadores da divulgação, visando 
mobilizar o máximo de munícipes para prestigiar o evento por todo o percurso onde 
acontecerão ações organizadas pela Prefeitura. Assuntos Gerais: O Secretário Alcídio 
agradeceu a UNISANTOS, na pessoa de sua representante Sra. Maria Tereza Di Spagna 
Lobo Lozano, pela doação de oito ventiladores de parede para o Ginásio do Centro 
Esportivo e Recreativo Rebouças e também pela liberação de alunas do curso de Letras 
para servirem de interprete durante a visita da delegação de Azerbaijão a cidade. 
Parabenizou os aniversariantes, Sr. Vinícius Reberte e Sr. Luiz Alvarenga, dando por 
encerrada a reunião do Conselho de Esportes para dar início a reunião do Conselho 
Deliberativo da Fundação Pró-Esporte de Santos. 
  
 
 
 
 
 
ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO 
Presidente do Conselho Municipal de Esportes 
 
 
 
 
SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA 
Oficial de Administração 
 


