
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

Ata da quarta 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 dois dias do mês de maio de dois mil  e treze realizou-se a quarta 
reunião ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior; Expediente; Explanação dos 100 dias de 
Governo – Secretaria de Esportes; Assuntos Gerais. Dispensada a leitura da ata da 
reunião  anterior,  a  mesma  foi  aprovada;  Expediente: Justificativa  de  ausência  da 
representante da Secretaria de Saúde. Em seguida, o Secretário apresentou o que foi 
explanado na reunião dos 100 dias de Governo da Secretaria junto ao Prefeito e demais 
Secretários. Através do datashow, mostrou como foi encontrada a Secretaria no início 
do ano,  quais as realizações nos primeiros 100 dias e os  projetos futuros para  seu 
governo, como ampliação de espaços com atividades esportivas, grandes eventos na 
cidade,  construção  de  novos  centros.   Deu  a  palavra  aos  membros  para  que 
expressassem  suas  opiniões.  Foram  colocadas  ideias  como  a  compra  do  Centro 
Esportivo da Unisantos, apropriação da área A.A. Portuários, onde já existe até uma 
pista de atletismo abandonada, foi muito bem aceita a ideia de retorno das aulas de 
esportes nas escolas, onde as crianças aprenderiam fundamentos de várias atividades, 
foi  sugerido  que as  quadras  do Complexo Esportivo  Rebouças  tivessem nomes de 
atletas da região para homenageá-los. Outra proposta foi a de que cada vez que um 
atleta ganhasse uma medalha, como exemplo olímpica, fosse plantada uma árvore e 
fosse colocada uma placa com seu nome, a exemplo do que está sendo feito na cidade 
de São Paulo,  o espaço sugerido foi o do Complexo Rebouças que como passará por 
reformas,  já  poderia  ser  previsto  este  local,  além  disso  colocou-se  também  a 
necessidade de ampliação da quadra do ginásio, com medidas para futsal. E parceria 
com entidades para descoberta de destaques no esporte da cidade.  Assuntos Gerais: 
Os  diretores  falaram  sobre  a  importância  da  atuação  dos  membros  do  Conselho, 
solicitou  que  enviassem,  mesmo que  por  e-mail,  ideias  para  serem discutidas  nas 
próximas reuniões. Convidou a todos para prestigiarem o Evento do  Dia do Esportista 
Amador e  o  Campeonato Santista  de  Pedestrianismo,  que acontecerão no próximo 
domingo. Em seguida  a reunião foi encerrada.
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