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Ata da sexta 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 quatro dias do mês de julho de dois mil e treze realizou-se a sexta reunião ordinária do 
Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Expediente; Sugestão e implantação de quatro Câmaras Temáticas; Eleição dos membros das 
Câmaras  Temáticas;  Explanação do JAI  –  Jogos  Abertos  do Idoso  Santos  2013 e  Assuntos 
gerais.  O Sr. Diretor do Conselho Paulo Battisti presidiu a mesa acompanhado do também diretor 
Wolney Lima,   agradeceu a  presença de  todos e  deu início a  reunião  justificando a  ausência  do 
Presidente do Comesp,  Sr.  Alcídio Mello,  por estar em reunião na Prefeitura de Santos. Solicitou 
aprovação  da  ata  anterior  a   qual  foi  aprovada.  Expediente: Justificativa  de  ausência  dos 
representantes da Secretaria de Turismo, Associação Comercial de Santos e CET. Pauta: Foi aberto 
para  a  implantação  das  Comissões  Especiais  (Câmaras  Temáticas)  com  base  nas  propostas  
apresentadas  na  reunião  anterior  pelo  Sr.  Marcelo  Casati.  Após  várias  discussões,  chegou-se  ao  
consenso da criação das seguintes Comissões  com seus devidos representantes: Comissão de Esporte 
e Lazer (Reginaldo Fonseca da Costa – Acrembas, Maria Tereza Di Spagna Lobo Lozano - Unisantos,  
Wagner Bessa Teixeira - Panathlon),  Comissão de Esporte e Educação (Wagner Bessa Teixeira – 
Panathlon,  Elny  Abdelaziz  Alves  de  Camargo  -  Panathlon,  Hélio  Alves  Naldoni  Jr.  -  Seduc), 
Comissão  de  Esporte  e  Rendimento/Pré-Rendimento (Cláudio  Roberto  Araújo  Diegues  – 
representante dos Técnicos,  Milton José Ribeiro - Unisanta, Paulo Henrique Montenegro L. Ferreira - 
Semes,  Nicola  Margiotta  Jr.  -  Secid),  Comissão  de  Infraestrutura Esportiva  (Marcelo  Casati  - 
Unimes, Hélio Alves Naldoni Jr.  - Seduc,  Milton José Ribeiro - Unisanta, Paulo Cesar Battisti  – 
Academias Esportivas),  Comissão de Esporte e Saúde  (Paulo Henrique Montenegro L. Ferreira - 
Semes, José Carlos Lopes Penha - Unip, Maristela Marques Bechara - FSS, Nicola Margiotta Jr. -  
Secid,  Silvia Ventura Ribeiro Duarte -  Seas),  Comissão de Comunicação e Memória Esportiva 
(Wolney  Harvey  de  Lima  -  Acesan,  Sérgio  Willians  dos  Reis  -  Secult,  Paulo  Cesar  Battisti  – 
Academias Esportivas, Fernando Chagas - Sefin, Marcelo Casati - Unimes, Elny Abdelaziz Alves de 
Camargo - Panathlon). Foi sugerido pelo Profº Elny que tenha um coordenador e um relator em cada 
comissão, sugestão aceita e ficou de serem trazidos os nomes de cada representante para a próxima  
reunião,  juntamente  com pelo menos  uma ideia  de cada uma  delas.   Encerrada  essa   discussão, 
passou-se  para  a próxima  pauta,  onde o Sr. Paulo Henrique, Assistente de Chefia dos Jogos Abertos 
do Idoso -  JAI e membro do Comesp através da Semes, fez uma breve explanação a respeito dos XVII 
JAI, informou que os jogos  ocorrerão na cidade de Santos entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2013 
com a participação de aproximadamente 4000 atletas representantes de mais ou menos 250 cidades do 
estado de São Paulo. O programa foi desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, a primícia foi  
de lazer e confraternização entre os idosos, mas com o tempo mudou muito, hoje em dia eles querem 
ganhar, tornaram-se esportes de rendimento. Disse que em Cubatão tem até dote para os atletas da 
cidade de tão comprometido que ficaram com os jogos. Existem hoje 14 modalidades esportivas. Toda 
a estrutura dos jogos dos idosos é de responsabilidade da cidade, e por serem idosos, a torna muito  
cara, a um repasse do governo do estado, mas a maior parte fica por conta do município. Os melhores 
dos  jogos  regionais  dos  idosos  –  JORI,  que  ocorrerá  entre  6  e  10  de  novembro  de  2013  é  que  
participam do JAI. A infraestrutura envolve todas as Secretarias, mas é desenvolvida pela SEMES 
com parceria do FSS, SEAS, etc. A também a parceria com o Santos Futebol Clube que permitiu que a 
Baleia fosse usada com Mascote dos Jogos. Ficou de fazer uma palestra mais detalhada para reuniões 
futuras. A Sr. Maria Tereza perguntou como deveria fazer para levar torcida, já que possui alunas da 3ª 
idade na Unisantos, foi informada de que deveriam ir por conta própria por razão dos jogos serem em 
Clubes da cidade e o FSS ter disponibilidade de apenas um ônibus para o seu grupo. Comentou-se da 
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possibilidade  de ser feita uma palestra na Universidade para incentivar novos atletas, já que existem 
categorias necessitando, como por exemplo atletas na faixa de 80 anos. Os Srs Mariano e Ivens, da  
Secretaria de Esporte, estão recrutando voluntários para a torcida, informaram que quanto mais jovens 
melhor, para que vissem a atuação dos idosos, o que ajudaria na questão do respeito aos mais velhos e  
incentivo ao esporte. Encerrado mais um assunto,  Sr. Penha colocou sobre as escolinhas, como o 
Pagão (Futebol) que descobre atletas de auto rendimento. O Pagão foi campeão do campeonato com a  
camisa do Santos e não de Santos, o que não valoriza as escolinhas na cidade, deveria haver uma 
seleção de atletas por parte dos treinadores. Sr. Gelásio, secretário adjunto da SEMES disse que essa  
seleção já  é uma determinação do Prefeito, que a base seria na Secretaria de Esportes, o que traria os  
Prata da Casa, criação de escolinhas para atletas iniciantes. Assuntos Gerais: O Sr. Gelásio colocou 
que as Comissões fomentam o comando de ações de quem vive o esporte, são muito importantes, 
informou que todas as ideias serão analisadas com muita atenção. Marcelo Casati fez o convite a todos 
para o amistoso de handebol entre Brasil e Angola no dia 25 de julho de 2013 na Arena Santos. O 
Clube 2004 convidou para uma apresentação de Badminton que ocorrerá em 14 de setembro de 2013, 
para divulgar o esporte na cidade. O Sr. Álvaro falou sobre sua preocupação em relação à falta da  
quadra oficial de malha  na cidade de Santos para o JAI, por ser o técnico da modalidade em outro 
município, o Sr. Paulo Henrique informou que está sendo providenciada e os estudos são para que a  
mesma seja criada na Praça Rebouças. O Diretor Paulo Battisti encerrou  a reunião, informando que  
seria  enviada  cópia  com os  representantes  de  cada  Comissão  por  email  a  todos  os  membros  do 
Conselho. 
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