
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e dezesseis, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada no Auditório da Secretaria de Esportes, à Praça Engenheiro
José Rebouças, s/n, Ponta da Praia, Santos.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, realizou-se a sexta reunião
ordinária do Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura
e aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Prestação de Contas de Projetos
Aprovados pelo Promifae; Contestação de Projetos do Promifae; Aclimatação para os
Jogos Olímpicos e Assuntos Gerais. O Diretor do COMESP, Sr. Paulo Battisti deu início à
reunião justificando a ausência do Presidente Sr. Alcídio. Dispensada leitura da ata da reunião
anterior.  Ata  aprovada.  Expediente: Justificativa  de  ausência  dos  representantes  do
PANATHLON.  Prestação de Contas de Projetos Aprovados pelo Promifae: Sr.  Battisti
apresentou  os projetos  Futebol  Bandeirantes III,  processo 12038-2015-67, Futsal  Estuário,
processo  12042/2015-34,  e  Futebol  Piratininga,  processo  12050/2015-62,  todos  do
proponente Fundação Settaport, analisados pela CIAC para aprovação do Comesp. Projetos
aprovados. Contestação  de  Projetos  do  Promifae:  Sr.  Battisti  explicou  o  porquê  da
contestação e sugeriu que fosse feita a reavaliação do projeto pela CIAC. Sugestão aprovada.
Aclimatação para os Jogos Olímpicos: Sr. Vinícius, funcionário da SEMES responsável por
acompanhar as delegações na aclimatação e representante no conselho, explanou a respeito
do número de países, atletas, modalidades e locais de treinamento para a aclimatação que
antecede os jogos olímpicos no Rio de Janeiro.  Assuntos Gerais:  Convite da SECID para
que representantes do COMESP participem junto ao Programa Rede Família, da elaboração
de um Plano Estratégico de Combate à Infrequência Escolar Municipal, em reunião no dia 15
de agosto, às 09:00 no auditório do DEARTI; Solicitação de doação de sangue para a mãe do
conselheiro suplente do CONDEFI, Sra. Elizabeth de Fátima Oliveira, que está internada no
hospital  Guilherme Álvaro para  uma cirurgia.  O diretor  do conselho deu por  encerrada a
reunião.
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