
Ata da 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.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze realizou-se a primeira reunião ordinária do 
Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Expediente;  Apresentação  da  Prestação  de  Contas  dos  Projetos  Aprovados  em  2012  pelo 
PROMIFAE – Programa de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte e Assuntos gerais. O Presidente 
do Comesp chamou a mesa os diretores do Conselho Sr. Wolney Lima e Sr. Paulo Batisti.  Em seguida 
agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. Desculpou-se por não ter lido a ata de dezembro 
na 1ª Reunião Extraordinária realizada em Janeiro e pediu aprovação das duas últimas atas as quais 
foram aprovadas.  Não houve expediente.  Justificativa de ausência do Presidente do Acrembas, Sr. 
Ariovaldo Moacir  Neves,  por motivos particulares.  Apresentação da Prestação de Contas feita  pela 
Comissão da CIAC. Foi solicitado referendo do Comesp para aprovação de contas que já estavam 
aprovadas  pela  Comissão  que  gerencia  os  projetos  do  Programa  de  Incentivo  Municipal.  Foi 
apresentado o Sr. Claudio Felipe Marques Felix como novo presidente do Ciac. O mesmo colocou os 
membros do Promifae a disposição para tirarem dúvidas ou dar mais informações a respeito dos projetos 
referendados.  Sem  ressalvas  foi  referendado  e  arquivado.  Assuntos  Gerais:  Foi lido  convite  do 
Panathlon  Club  Santos  aos  membros  do  Comesp para  1º  Convívio  Social  do  ano  de  2013.  Como 
sugestão para próxima pauta o Presidente Paulo Musa consultará o Secretário de Esportes para falar 
sobre a nova gestão, as políticas do dia a dia do Esporte na cidade. Encerra agradecendo a presença e  
atenção de todos.
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