
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da segunda reunião extraordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Municipal
de Esportes de Santos e do Conselho Deliberativo da Fundação Pró- Esporte 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 segunda reunião
extraordinária  do  Comesp  /  Fupes  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e
aprovação  da  ata  anterior; Expediente; Elaboração  da  lista  tríplice  para  Diretor-
Presidente da Fundação Pró-Esporte de Santos para o biênio 2017/2018 e assuntos
gerais. O Presidente do COMESP, Sr. Sadao deu início a reunião. Leitura e aprovação da
ata anterior: Dispensada leitura da ata anterior. Ata aprovada.  Expediente:  Justificativa de
ausência  da  SMS,  PANATHLON  e  SEFIN. Elaboração  da  lista  tríplice  para  Diretor-
Presidente da Fundação Pró-Esporte de Santos para o biênio 2017/2018:  O Presidente
do  Comesp,  Sr.  Sadao  Nakai,  orientou  os  senhores  conselheiros  sobre  o  processo  de
indicação e votação. Aberto para indicação, os três nomes sugeridos foram Hugo Duppre,
Paulo  Ricardo  Teixeira  Cantarino  e  Frederico  Luiz  Monteiro.  Não  houve  nenhuma  outra
indicação,  sendo a lista  fechada e aprovada com os nomes acima elencados.  Assuntos
gerais: O Presidente do Conselho e Secretário de Esportes, Sr. Sadao, colocou a secretaria à
disposição das entidades para sugestões, ideias, pedidos e críticas. Destacou a importância
de  implantar  em  Santos  a  Política  Municipal  de  Esportes,  para  a  qual  contará  com  a
participação direta do COMESP. A Sra. Elisabete e o Sr. Bruno, representantes do CONDEFI,
solicitaram que levem em consideração as ações voltadas à inclusão. O que foi considerado
pelo senhor presidente que informou ainda que o professor Ivens iniciará um trabalho de
discussão de Política Integrada de Esportes com a FUPES, iniciando um Plano Municipal
procurando mais força para o esporte da cidade. Sr. Sadao destacou que o Conselho será
muito  importante  na  validação  das  discussões  extensivas  à  Câmara.  Sr.  Naldoni,  como
integrante da Comissão de Infraestrutura Esportiva, indagou que a comissão deveria saber
das obras que serão feitas antes de iniciarem, para que não ocorram erros como no ginásio
do Centro Esportivo e Recreativo M. Nascimento Júnior. Sr. Sadao concordou dizendo que
faltou sintonia de quem desenvolveu o projeto e a secretaria pertinente. Sugeriu que esta
solicitação deveria estar em lei para que o projeto não saia da secretaria. A representante do
Condefi  perguntou  quanto  as  expectativas  da  construção do  velódromo.  O Secretário  de
Esportes  informou que houve um parecer  negativo  em relação ao projeto,  mas que está
negociando a possibilidade de sua construção. Sr. Hugo Duppre se manifestou parabenizando
o Sr. Sadao como Secretário de Esportes e Presidente do Conselho, indagando que este
tornará a cidade um Centro de Excelência no Esporte.  O presidente mencionou a importância
da união das Secretarias, Parcerias e o apoio do Conselho com a Fundação Pró-Esportes.
Finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.
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