
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da nona reunião ordinária do ano de dois mil e dezesseis, do Conselho Municipal de Esportes de Santos,
realizada no Auditório do Museu Pelé, situado no Largo Marquês de Monte Alegre, s/n.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a nona 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; Balanço do Campeonato Santista de Águas Abertas; Balanço do Campeonato
Santista de Pedestrianismo 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
SEDUC, LIGAS ESPORTIVAS E CET.  Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae:  Sr.
Battisti  relatou  o  que  é  o  Programa  Municipal  de  Incentivo  Fiscal  de  Apoio  ao  Esporte.  Em seguida
apresentou  os projetos Copa Futsal Escolar, processo 14057/2016-63 da Associação Nacional de Esportes,
Copa  Kids  Gremetal,  processo  14067/2016-17  e  Copa  Aberta  de  Futsal  Cidade  de  Santos,  processo
14060/2016-78, ambos da Liga Regional de Futebol de Salão do Litoral Paulista, Montagem de Estrutura
Torneio de Beach Tennis/ASBT Verão 2016 e Complementação da Montagem de Estrutura Torneio de Beach
Tennis/ASBT Verão 2016, processo 13993/2016-01 da Liga Santista de Beach Tennis, Educação e Esporte,
processo 116415/2014-28, Esporte Total, processo 116410/2014-12 e Giro Esportivo, processo 116417/2014-
53, os três últimos da UACEP- União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas, analisados pela CIAC
para aprovação do Comesp. Projetos aprovados.  Contestação de Projetos do Promifae: O presidente da
CIAC,  Sr.  Battisti,  explicou que duas  entidades enviaram ofício para contestar  o  indeferimento de seus
projetos, Circuito das Estações – Etapa Verão 2017, Torneio Mundial de Beach Tennis da Liga Santista de
Beach Tennis e Projeto Santos Handebol do Futuro do CEPE Clube 2004, mas que em conversa com seus
representantes, explicou que os 100% da verba do Promifae para captação já tinham sido destinadas e que
mesmo que o Comesp optasse pela reavaliação, os projetos não teriam como ser aprovados. As entidades
entenderam e decidiram pela retirada da contestação. Balanço do Campeonato Santista de Águas Abertas:
O Professor Enio fez uma breve explanação quanto ao Campeonato de Águas Abertas, seus números, etapas,
dificuldades e evolução do projeto. Balanço do Campeonato Santista de Pedestrianismo:  O professor
Ivens e professora Sandra relataram o trabalho de muitos anos frente ao Pedestrianismo, apresentaram os
números de cada percurso deste ano e de todas as dificuldades para a realização dos dois Campeonatos
Santista  principalmente  em  razão  da  falta  de  recursos.  Informaram  que  juntos  os  dois  campeonatos
arrecadaram cerca de 16 toneladas de leite em pó que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade.
Falaram do  apoio  para  os  eventos,  contando  sempre  com ambulância  UTI,  massagem para  os  atletas,
bombeiro, da parceria com redes de hotel que chegam a dar descontos para atletas que muitas vezes vem para
a cidade com a família. Assuntos Gerais: Foi feito o convite aos conselheiros para prestigiarem o evento de
Beach Soccer e os 44 anos da Praça Rebouças que acontecem neste mês de novembro e para o Campeonato
de Ciclismo, agendado para dezoito de dezembro. Em seguida, o presidente do COMESP encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos.
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