
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da décima reunião ordinária do ano de dois mil e treze, do Conselho Municipal de Esportes de Santos,  
realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze realizou-se a décima reunião ordinária do  
Comesp  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior; 
Expediente;  Prestação  de  contas  de  projetos  aprovados  pelo  Promifae;  Relato  das  Comissões 
Especiais;  Explanação  da  participação  de  Santos  nos  Jogos  Regionais  do  Idoso,  em  Barueri; 
Apresentação dos Jogos Abertos do Idoso em Santos e Assuntos Gerais. O Diretor do Comesp, Sr. 
Paulo Cezar Battisti deu início a reunião justificando a ausência do Presidente do COMESP, Sr.  Alcídio 
em razão de reunião agendada pelo Prefeito de Santos. Dispensada leitura da ata da reunião anterior e da 
Assembleia  Extraordinária  do  Promifae.  Atas  aprovadas.  Expediente: Justificada  ausência  dos 
representantes da Unimes, Unip, SMS, SECOR e Panathlon. Substituição do membro titular da Secretaria 
de Saúde Sra. Márcia Sucomine pela Sra. Rosângela Mendes Vieira. Leitura dos Votos de Congratulações 
do vereador Hugo Duppre ao Prof.º Dirceu Leal por sua trajetória de mais de 35 anos como jogador e  
técnico do Clube Internacional de Regatas. Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae: 
Apresentação do ofício da CIAC/Promifae ao Conselho reiterando a decisão de reprovação do Projeto  
Futebol na São Marcos.  Relato das Comissões Especiais: Sr. Carlos Alberto Sega, membro titular dos 
Representantes dos Técnicos, aceitou o convite para fazer parte da Comissão de Esporte e Rendimento/Pré  
Rendimento e ser Coordenador da referida Comissão, com o Sr. Cláudio Diegues como Relator. O Diretor 
do  Comesp fez  leitura  dos  Ofícios  enviados  à  Sedurb,  a  Fundação  de  Arquivo  e  Memória,  Unisanta, 
Unisantos,  Unimes,  Unip  e  Unilus,  apresentando  as  sugestões  enviadas  pelas  Comissões  nas  reuniões 
anteriores. Explanação  da  participação  de  Santos  nos  Jogos  Regionais  do  Idoso,  em  Barueri:  O 
Coordenador dos Jogos do Idoso, Sr. Paulo Henrique, explanou sobre Santos ter sido a Campeã dos Jogos 
Regionais do Idoso, com 141 pontos, maior delegação da história dos Jogos. Cidade não ganhava a 10 anos. 
Sr. Álvaro, representante dos técnicos, foi parabenizado como representante da Delegação e or seu trabalho  
durante o evento. Apresentação dos Jogos Abertos do Idoso em Santos:  O Chefe do Departamento de 
Atividades da SEMES, Sr. Paulo Henrique, relatou que os Jogos Abertos do Idoso representam um alto 
custo  para  o  Município,  com  estrutura  para  aproximadamente  3800  pessoas,  serão  usadas  6  escolas  
estaduais  e  19  municipais,  aproximadamente  120  pessoas  por  escola.  Serão  montados  20  polos  de 
alimentação (com merendeiras  e  profissionais  da cidade).  Santos Futebol Clube cedeu a  concessão  da 
imagem da Baleia para ser usada como logomarca do JAI. Todas as Secretarias estão participando, CET 
está montando a logística da cidade. O JAI está sendo importante por ter fomentado muitas parcerias, como  
BPM/FUPES/SEMES, com pista de atletismo.  Unifesp e Unimes com testes físicos e clínicos nos atletas.  
JAI acontecerá de 04 a 08 de dezembro. Abertura dos Jogos Abertos do Idoso será na Arena Santos no dia  
05 de dezembro, 10h00 da manhã. Assuntos Gerais: O Diretor do Comesp informou sobre o recebimento 
do ofício da Unimonte oficializando a saída do Conselho. Aguardando retorno do ofício de sugestão ao 
CREF que faça  parte  do Conselho Municipal  de Esportes.  Sr.  Wolney convida  para que os membros 
participem do 5º Jogo de Baquete do Campeonato Paulista da 1ª Divisão, quinta-feira, dia 29, às 19:30 hs, 
no Ginásio da Unisanta, jogo decisivo entre Inter/Fupes X Lins. Sr. Gelásio informou de que sairá ônibus 
do Rebouças e da Zona Noroeste para o local. Ao ser perguntado o porquê do jogo não ser na Arena, o  
Diretor informou que estará ocupada por agendamento anterior, sendo assim solicitada a Unisanta a cessão 
do ginásio. Paulo Battisti encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos.
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