
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da décima 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 décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima reunião ordinária do
Conselho Municipal de Esportes para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da
reunião anterior; Expediente; Calendário de Eventos Esportivos para 2017; Calendário de Reuni~]oes
para 2017 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 SMS e SEFIN.:
Calendário de Eventos Esportivos para 2017: Sr. Alcídio Mello pediu para o Sr. Marcos Rafael Lozano,
Chefe do Departamento de Atividades e Eventos da SEMES, apresentar o Calendário ressaltando que o
mesmo está sendo planejado desde setembro/2016 em conjunto com a Secretaria de Cultura, Secretaria de
Turismo e CET. O Sr. Marcos Rafael Lozano apresentou uma planilha com os principais eventos organizados
pela Secretaria de Esportes que são: Campeonato Santista de Pedestrianismo, Campeonato Santista de Águas
Abertas, Campeonato Santista de Triathlon e Campeonato Santista de Ciclismo, todos com 5 etapas. Foi
sugerido  pela  Sra.  Elizabeth,  do  Condefi,  uma  melhor  divulgação sobre  os  bloqueios  das  ruas  para  os
eventos, como, por exemplo, colocação de mapa do percurso nos jornais. O Sr. Alcídio Mello informou que a
CET coloca faixas nas ruas próximas informando do bloqueio. O Sr. Wolney explicou que são enviados os
mapas e percursos mas nem sempre os jornais publicam, mas são publicados sempre no Diário Oficial do
Município.  Calendário das reuniões para 2017:  Ficou mantida a proposta das reuniões de 2017 serem
realizadas na quarta quarta-feira do mês e no mês de dezembro, na segunda quarta-feira. Assuntos Gerais: O
Sr. Marcelo Casati,  representando o Conselho Regional  de Educação Física,  fez entrega de placa ao Sr.
Alcídio Mello, em homenagem pelo comprometimento e ética profissional no desempenho de suas funções.
O Sr. Alcídio Mello agradeceu e fez um breve relado da sua gestão nestes quatro anos de governo.  Foi feito
o  convite  aos  conselheiros  para  prestigiarem o  evento  de  Beach Soccer,  que  foi  adiado em virtude  do
acidente com a delegação da Chapecoense, e para o Campeonato de Ciclismo, no dia dezoito de dezembro,
encerrando a reunião e agradecendo a presença de todos.
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