
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 
Ata da quinta 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  seis  dias  do  mês  de  junho de  dois  mil  e  treze  realizou-se  a  quinta  reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata 
da  reunião  anterior;  Expediente;  Apresentação  da  Prestação  de  Contas  de  Projetos 
Desenvolvidos em 2011 e 2012 pelo PROMIFAE; Criação de Câmaras Temáticas; Assuntos 
Gerais.  O Sr.  Alcídio,  Presidente  do Conselho Municipal  de  Esportes,  iniciou a reunião 
chamando à mesa os membros da diretoria, Sr. Wolney Lima e Sr. Paulo Battisti. Após a 
dispensa da leitura da ata da reunião anterior, o Profº. Elny, representante do Panathlon 
Clube,  disse  que  as  atas  estão  muito  resumidas,  deve  ser  incluída  a  colocação  dos  
Conselheiros  para  que  fiquem  registradas;  Expediente:  Justificativa  de  ausência  dos 
representantes  da  Secretaria  de  Saúde,   Secretaria  de  Finanças  e  Secretaria  de 
Comunicação  e  Resultados.  Solicitado  pelo  vereador  Hugo  Duppre  foi  informado  aos 
membros dos Votos de Congratulações com a atleta Ivani da Conceição Ferreira, faixa preta 
de Kickboxing, pela conquista do título de Hexacampeã  Brasileira de modalidade e os Votos 
de Pesar à família da saudosa Marina Menna, conceituada esportista do município, cujo 
óbito ocorreu em 01 de junho passado.  Apresentação da Prestação de Contas de Projetos 
Desenvolvidos  em  2011  e  2012  pelo  PROMIFAE:  Marcelo  Casati,  seguiu  com  a 
apresentação da Prestação de Contas pela Comissão da Ciac referente  aos processos de 
números  14122/2012-08,  90441/2012-57,  19371/2012-81,  17442/2012-57,  17452/2012-19, 
17435/2012-91.  Foi  solicitado referendo do Comesp para aprovação das mesmas.  Contas 
referendadas  por  unanimidade.  Criação  de  Câmaras  Temáticas: Sr.  Marcelo  Casati 
entregou  aos  membros  cópia  da  Proposta  para  criação  de  Câmaras  Temáticas,  ou 
Comissões Especiais, pediu que fosse estudada a formação de um grupo de pessoas para 
discutir  o  esporte  e  suas  políticas  na  cidade,  informou  que  não  há  necessidade  de  ser 
conselheiro, mas sim interessado com a proposta, pode ser considerado um convidado por 
não fazer parte de nenhuma entidade ou órgão público, o assunto ficou de ser retomado em 
próxima oportunidade.   Assuntos Gerais:  O secretário  pediu ao Sr.  Mariano Humberto 
Martello  que  explanasse  a  respeito  da  matéria  do  D.O.  “Semes  lança  o  Happy  Hour 
Esportivo”,  o  mesmo  explicou  que  iniciará  hoje  na  Semes,  em  primeiro  momento  no 
Rebouças,  um  espaço  onde  os  munícipes  poderiam  ter  um  lazer  monitorado,  poderão 
praticar  atividades  no  horário  noturno  saindo  do  conceito  de  treinamento.  Serão  feitas 
competições para estimular a participação da comunidade no projeto. Na sequência foi dada 
a palavra ao sr. Paulo Henrique Miyasiro de Abreu, Diretor-Presidente da Fupes, dando 
início  a  2ª  reunião  do  Conselho  Deliberativo  da  Fundação  Pró-Esporte  de  Santos.  O 
Secretário Alcídio, ao encerrar as reuniões, reinterou a importância dos membros para uma 
maior participação com o esporte da cidade, atentando-se a ideia das Comissôes Especiais. 
Em seguida reunião foi encerrada.
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