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

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e treze realizou-se a décima primeira 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;  Calendário de reunião 2014 e 
Assuntos Gerais.  O  Presidente  do  Comesp,  Sr.  Alcídio  Michael  Ferreira  de  Mello  deu  início  a  reunião.  
Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada. Dispensada leitura da Pró Memória Comitê ODM 
Santos,  a  qual  foi  solicitada a leitura,  por ter  sido enviada por email.  Expediente: Justificada ausência dos 
representantes da Unisantos, Secid, Siedi e senhores Marcos Lozano e Paulo Henrique, da Semes. Prestação de 
contas de projetos aprovados pelo Promifae: Apresentação pelo Presidente da CIAC, Sr. Paulo Cezar Battisti, 
dos projetos Ciclismo de Santos “Da Base às Olimpíadas” – Processo 17792/2012-69 e Conhecendo Muay Thai 
– Processo 17795/2011, analisados pela CIAC para aprovação do Comesp, projetos aprovados. O presidente da  
CIAC, falou sobre a necessidade dos projetos serem melhor elaborados, disse que a elaboração pode ser paga. A  
verba destinada ao incentivo ao esporte é de um milhão e duzentos mil reais, e em 2013 o Promifae deixou de  
arrecadar quinhentos mil reais deste valor, por não haver projetos suficientes. Devem ser divulgados os desconto  
no IPTU, ISS das empresas que investem no esporte. O presidente do Comesp disse que ano que vem devem 
haver  ações  de  esclarecimento,  o  que  a  lei  traz  para  o  esporte  e  os  benefícios  às  empresas.  Sr.  Hélcio,  
representante  das  Ligas  e  Delegacias  Regionais  Esportivas,  informou  que  muitas  entidades  não  tem  a 
contrapartida de 20% do valor do projeto que é solicitado para iniciar, o que dificulta a entrada de um projeto. Sr. 
Paulo Battisti explicou que a contrapartida não é só em dinheiro, que devem procurar a comissão para um acordo 
de outra forma de contrapartida, como uma prestação de serviço por exemplo, mas que está sendo sugerido ao  
Prefeito a retirada desta contrapartida.  Calendário 2014: Ficou aprovada por unanimidade a quarta quarta-feira 
de cada mês para as reuniões do Conselho Municipal de Esportes – SEMES, a iniciar-se no mês de fevereiro,  
sendo a última na segunda quarta-feira do mês de dezembro. As reuniões do Conselho Deliberativo continuarão  
trimestrais com início no mês de março, na mesma data e hora do Comesp. Assuntos Gerais: Sr. Eduardo do 
Clube 2004, agradeceu a SEMES e a FUPES pela parceria,  informou que no primeiro jogo do Campeonato 
Paulista Júnior de Handebol Feminino o time perdeu por ter se desestabilizado, tiveram mais de 300 pessoas 
assistindo o que foi muito gratificante para o esporte. Convidou a todos para torcerem na próxima sexta-feira, às 
19h45 no jogo decisivo que acontecerá em São Paulo, onde o time santista precisará de 3 pontos de diferença. O  
Sr. Alcídio informou que a cidade de Santos foi contemplada com um programa do Ministério, será construído o 
Centro de Iniciação ao Esporte, com várias modalidades olímpicas e paraolímpicas. Grande conquista para o 
esporte. Pediu que entrassem no site do Ministério para verificar todo o programa. Profº Marcelo Casati lembrou 
que Santos sediará o México e a Costa Rica durante a Copa do Mundo. Preparação para que Santos seja sub sede  
das Olimpíadas, sr. Milton da Unisanta, informou que semana passada japoneses visitaram as instalações da 
Universidade para conhecerem a piscina. O Presidente do Comesp e Secretário de Esportes, Sr. Alcídio falou que 
em 2014 o Complexo Rebouças passará por uma grande reforma geral com verba do DAD (Departamento de 
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias), será construída piscina de 50 metros, 2 vestiários, quadra de malha e 
bocha. O Presidente do Comesp encerrou a reunião, passando a palavra ao Sr. Paulo Henrique Miyasiro de 
Abreu, Diretor Presidente da Fupes, dando início a pauta da reunião do Conselho Deliberativo.
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