
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da oitava 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 sexto dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, realizou-se a oitava 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, explanação
referente a Conferência da rede Internacional de Surf Cities com Cisco Araña e Assuntos Gerais. O
Presidente Sr. Alcídio deu início a reunião. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada.
Expediente: Justificativa  de  ausência  dos  representantes  da  SECOR,  UNISANTOS,  ACADEMIAS
ESPORTIVAS, SMS e PANATHLON.  Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae:  O
Presidente  do  Conselho  sugeriu  que  a  prestação  de contas  ficasse  para  a  próxima reunião,  devido  a
imprevisto  ocorrido  com  o  representante  que  solicitaria  a  aprovação  das  contas.  Sugestão  aceita.
Explanação referente a Conferência da rede Internacional de Surf Cities com Cisco Araña:  Cisco
apresentou seu trabalho que ocorre na cidade a mais de 10 anos; falou sobre seu projeto “Sonhando sobre
as ondas”, que é pioneiro na inclusão; da prancha multifuncional, criada por ele e baseada na experiência
de  alunos  com  diferentes  deficiências.  Relatou  a  importância  de  sua  participação  recentemente  na
Conferência da Rede Internacional de Surf Cities, em Portugal, mostrando que Santos é referência nesta
área. Informou que já tem pranchas no Uruguai, Espanha além de outras cidades do Brasil. Disse ainda que
as pranchas são sempre doadas pela Prefeitura em parceria com o Rotary Club Santos Praia com apoio da
Ocean Travel, Prancharia e Jordano. Solicitou apoio das universidades, buscando voluntário que pudessem
colaborar nas aulas, hoje só a UNIFESP faz este trabalho, indicando os alunos como estagiários. Assuntos
Gerais: Sr. Eduardo, representante suplente dos técnicos, falou de seu projeto entregue ao Promifae que foi
recusado. Solicitou aos membros que levassem em consideração o período curto da janela e o trabalho que
estava fazendo fora da cidade, o que prejudicou sua pronta atenção. Sem esta aprovação não será possível
a  execução  do  treinamento  de  handebol  em 2017.  O  Presidente  do  Conselho  informou  que  levará  a
situação à CIAC. Sr. Eduardo perguntou ainda a respeito do ofício de readequação do ginásio poliesportivo
do M. Nascimento. Sr. Alcídio respondeu que o ofício foi enviado a SEDURB e que foram verificadas as
irregularidades, os acertos serão executados. Sr. Marcos Lozano convidou os representantes do Conselho
para participarem de uma Pré-Conferência com o objetivo de eleger delegados e coletar proposituras para
IX Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, que realizar-se-á no dia 19/11/2016 na UNISANTOS. O
representante das Ligas Esportivas, Sr. Hélcio, convidou os membros para a abertura da Copa TV Tribuna de
Vôlei Escolar, dia 29 de outubro, projeto realizado através do Promifae em parceria com a ANE. A Secretaria
de Educação foi parabenizada pela participação nas Copas, pelo envolvimento e interesse dos alunos. A
representante da SEDUC, Sra. Sandra, informou que os professores não eram motivados e que a iniciativa da
Prefeitura e da ANE, com a doação de material esportivo está mostrando aos alunos que ganhar não é o
mais  importante,  agora  eles  cobram pela  participação  de  suas  escolas.  Sr.  Eduardo  representante  dos
Técnicos, informou que o Clube 2004 recebeu sete meninas da Copa TV Tribuna e que o Clube precisou
comprar  tênis  para elas,  pois  não tinham adequados.  Sra.  Sandra confirmou que as  ações  criadas  em
conjunto mudaram os hábitos e estratégicas dos estudantes e professores.  Em seguida, o presidente do
COMESP encerrou a reunião passando a palavra ao Diretor Presidente da Fundação Pró-Esporte, Sr. Paulo
Miyasiro, dando início a reunião do Conselho Deliberativo.
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