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Ata da sétima 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 quarto dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, realizou-se a sétima reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da 
reunião anterior; Expediente; Momento Olímpico; Parcerias da SEMES com a Associação Santos de 
Surf e Assuntos Gerais. O Diretor do Conselho, Sr. Paulo Battisti, deu início a reunião justificando a 
ausência do Presidente Sr. Alcídio. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada. 
Expediente: Justificativa de ausência dos representantes da ACESAN, ACREMBAS, SECOR e SEFIN. 
Parcerias da SEMES com a Associação Santos de Surf:  Sr. Battisti disse que a secretaria tem 
desenvolvido o Promifae de forma eficiente e que através dele tornou-se possível firmar parcerias e termos 
de cooperação, principalmente na praia. Passou a palavra ao Sr. Marcos Andrade, presidente da 
Associação Santos de Surf, que explanou a respeito do trabalho que tem sido feito em parceria com a 
Secretaria de Esportes e Fupes, falou do início da associação, suas ações, planejamentos, parcerias, centro 
de treinamento avançado, da importância da divulgação do trabalho e da atuação no meio ambiente. Foi 
elogiado pelo trabalho e sugerido que passe a outras entidades o exemplo do trabalho bem-sucedido. 
Momento Olímpico: Esta pauta foi deixada para outra oportunidade devido à ausência do Cidão, que iria 
relatar sua experiência quanto aos momentos vividos por ele e por sua equipe durante a preparação e 
momento das olimpíadas 2016 realizada no país.  Assuntos Gerais: Sr. Carlos, representante do 
Panathlon pediu parceria para que pudesse realizar o Campeonato Estudantil em Santos, falou da falta de 
espaço e de qualificação profissional para a natação, na Baixada Santista. Foi solicitado que envie um ofício 
para a Semes com o pedido para que seja verificada a possibilidade. Sr. Hélcio, representante das Ligas e 
Sr. Eduardo, dos técnicos, pediu para que a Comissão de Infraestrutura Esportiva interceda na obra do 
ginásio do M. Nascimento Junior, que está em fase final e medidas diferentes das exigidas para os jogos. 
Sr. Battisti falou das irregularidades na piscina do Rebouças. Ficou acordado que o COMESP solicitará à 
SEDURB um acompanhamento aos dois projetos. Sra. Elisabete, do Condefi, solicitou informações quanto 
ao projeto com as modalidades paralímpicas que teriam início este ano no Rebouças. Foi informada de que 
está prejudicado em razão do problema de espaço, da obra que limitou todas as atividades. Perguntou 
ainda ao Sr. Marcos se nos Campeonatos de Surf havia inclusão e como é feita a celebração para esta 
inclusão. Sr. Marcos informou que não há inclusão em razão de não ter profissionais especializados, que o 
campeonato depende das ondas, tempo e não poderiam negligenciar as pessoas com necessidades 
especiais. Sr. Battisti convidou para que os representantes participem do Pedestrianismo, parceria com a 
Unip em 04 de agosto na Praça das Bandeiras. Discussão quanto a participação da Seduc nos 
Campeonatos Estudantis e do conhecimento do que é trazido para os Conselhos. Esclareceu-se que as 
críticas não são aos funcionários e sim ao sistema, problema antigo, falta de espaço, de qualificação do 
profissional de educação física e a falta de orçamento para o esporte colaboram consideravelmente. Em 
seguida, o diretor do COMESP encerrou a reunião. 
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