
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da primeira  reunião extraordinária  do  ano de dois  mil  e  dezessete,  do  Conselho
Municipal  de  Esportes  de  Santos,  realizada  no  auditório  da  Secretaria  Municipal  de
Esportes.

Ao décimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete realizou-se a primeira
reunião extraordinária  do  Comesp para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e
aprovação  da  ata  anterior, Expediente, Eleição  para  Presidente  do  Conselho
Municipal  de Esportes para dar continuidade ao mandato do biênio 2016/2017 e
Assuntos gerais.  O Diretor do Conselho, Sr. Paulo Cezar Battisti, deu início a reunião.
Leitura  e  aprovação  da  ata  anterior:  Dispensada  a  leitura  da  ata.  Ata  aprovada.
Expediente: Os novos representantes da SEMES para dar continuidade ao biênio são Sr.
Sadao Nakai como titular e Sra. Paula Carla Bruzzetti, suplente, Sr. Ivens Paiva, titular, Sr.
Marcos Rafael Lozano, suplente e Vinícius Reberte de Almeida, titular com Guilherme
Manzano Barbosa, suplente. Justificativa de ausência da SMS, PANATHLON e SEFIN.
Eleição para Presidente do Conselho Municipal de Esportes para dar continuidade
ao mandato do biênio 2016/2017:  Houve apenas uma candidatura à Presidência, Sr.
Sadao Nakai, Secretário de Esportes, aprovada por unanimidade. Agradeceu a confiança
dos membros do Comesp elegendo-o a Presidente, e a presença de todos. Colocou a
Semes à disposição, que estará de portas abertas para o que precisarem.   Assuntos
gerais:  Sr. Battisti leu o convite enviado ao Conselho para abertura da Copa Aberta de
Futsal  Cidade de Santos 2017, a se realizar no dia 23/01/2017, a partir  das 19:00   no
Ginásio do Gremetal, sito na Rua Paraná, 156 – Vila Mathias, Santos. Convidou a todos
para o 2º Campeonato de Beach Tennis no período de 26 e 29 de janeiro como parte das
comemorações de aniversário da cidade e 1ª etapa do Campeonato Santista de Águas
Abertas no dia 29 de janeiro de 2017. Em seguida a reunião foi encerrada
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