
           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes

 

Ata da sétima 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 oito dias do mês de agosto de dois mil e treze realizou-se a sétima reunião ordinária do  
Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Expediente; Relato das Comissões Especiais; Prestação de Contas de Projeto 2011 aprovados 
pelo  Promifae;  Promifae  –  Projetos  2013;  Apresentação  de  novas  ações  da  Secretaria  de 
Esportes (Happy Hour Esportivo) e Assuntos gerais.  A reunião foi presidida pelos Diretores Sr. 
Paulo Battisti  e  Sr.  Wolney Lima. Sr. Paulo  justificou a ausência do Presidente do Comesp Sr. 
Alcídio. Em seguida foi dispensada leitura da ata da reunião anterior, a qual foi encaminha por  
email a todos os membros. Relato das Comissões Especiais: Foi feita a leitura das Comissões com 
nome dos membros de cada uma. Como houve pouco contato entre os representantes, acertou-se 
que a diretoria do Conselho entrará em contato com os representantes de cada Comissão para  
estimulá-los. A Comissão de Comunicação e Memória Esportiva informou através do Sr. Battisti  
a eleição do Prof. Elny (Panathlon) como coordenador e indicação do Sr. Sérgio Willians (Secult)  
como  relator.  Em  seguida  Sr.  Battisti  apresentou  a  ideia  de  pesquisa  sobre  os  nomes  dos 
homenageados  nos  Centros  de  Esporte  e  divulgação  nos  espaços  esportivos  e  no  Museu  do 
Esporte.  Sr.  Elny disse que deveriam verificar  com os membros quais  dias  e  horas são mais  
adequadas para uma reunião das Comissões.  E que a Secretaria poderia fazer contato com as  
Universidades para que participassem dos trabalhos. Exemplo: Tênis Clube homenageou Vadico 
com um busto e o repórter não sabia quem era o homenageado, não se preocupou em pesquisar 
nenhuma referência para o evento. Relatos como “O Brasil vai sediar as Olimpíadas”, não poderia  
acontecer, pois representar A Olimpíada seria o correto. É importante esclarecer as Universidades  
da  importância  do  trabalhar  de  resgate  da  memória  da  cidade.  Na  Comissão  de  Esporte  e 
Educação, Sr. Elny apresentou a ideia do Festival Estudantil na Praias, informou que existia o  
Distintivo da Mocidade Paulista (forma de estimulo ao atletismo), projeto antigo que terminou a  
anos. Sr. Hélio Naldoni falou que deveria ser só para escolas Municipais porque 80% das escolas 
Particulares dão bolsa de estudos aos alunos que são atletas o que desestimula os alunos das  
escolas públicas. Disse que o nome dos jogos poderia ser JEM (Jogos Escolares Municipais) para  
não haver interferência das escolas particulares. Sr. Elny disse que o projeto não é para atletas  
então as  escolas particulares não se interessariam porque é para iniciantes,  onde o trabalho é  
demonstrado e não disputado para divulgação do nome das mesmas. Sr. Mariano explicou que o 
JEES existe hoje de uma forma repensada pela Seção responsável em razão dos alunos da escola 
particular  estarem  sempre  melhor  preparados.  Ano  passado  escolas  municipais  da  Área 
Continental  foram vencedoras.  Tem jogo com situação  de  igualdade na  competição  onde até 
uniforme conta ponto, a organização é mais importante que ganhar. Em seguida a Comissão de  
Infraestrutura Esportiva, sugeriu que os membros da Comissão deveriam participar na hora da 
construção, poderiam opinar junto a espaços esportivos que são construídos fora do padrão, das 
medidas  corretas  para  eventos.  Na  cidade  existem  obras  em  andamento  sem  nenhum 
acompanhamento. O Sr. Paulo Henrique falou da Praça de Exercício do Idoso, que está sendo 
executada em Convênio com o Estado de SP, por ter número grande de idosos na cidade a mesma  
foi contemplada com esse convênio. Sr. Battisti ressaltou que o Comesp deve participar de todas  
as obras na área do esporte,  ao menos avaliando o projeto.  Sr.  Naldoni informou que visitou  
algumas escolas reformadas recentemente e realmente as quadras estão fora do padrão e que na 
Prefeitura  nunca  houve acompanhamento  nas  obras  para  padronização  de  espaços,  ao  menos 
adequar dentro do proporcional. O Conselho poderia entrar em contato com a Prefeitura, para que 
a Comissão mais adequada participe ao menos dos projetos. 
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Sr. Battisti disse que na próxima reunião pelo menos os nomes dos coordenadores e relatores 
deverão ser apresentados para dar início aos trabalhos e que qualquer ideia participará da ata para 
ser analisada.  Prestação de Contas de Projeto 2011 aprovados pelo Promifae: Apresentação de 
dois projetos do Clube 2004, Handebol Feminino Santista Fase 2 – Processo 17762/2013-06 e 
Handebol Masculino CEPE Campeão – Processo 17766/2013-59, os projetos foram aprovados,  
lembrando  que  qualquer  projetos  poderá  ser  sempre  solicitado  ao  Promifae  para  consulta.  
Promifae – Projetos 2013: Sr. Paulo Battisti disse que o Promifae este ano não tem período aberto 
para  apresentação,  as  entregas  foram  feitas  em datas  pré-definidas.  Informou  que  apresentar 
significa protocolar, e não aprovar. Na primeira fase foram aprovados 7 projetos de 4 entidades 
sem  fins  lucrativos  e  para  o  segundo  período,  encerrado  recentemente,  foram  entregues  20 
projetos. Disse que infelizmente as entidades não conseguem elaborar um projeto, o que faz com 
que muitos  não  sejam aceitos.  A Sra.  Maristela  do  Fundo Social  informou  que em visita  as 
entidades cadastradas visualizou esta dificuldade e que o FSS está se organizando para dar curso  
para  mais  ou menos 120 entidades  cadastradas para ensiná-las  a  prepara-los.  A empresa  que 
colabora com os projetos tem redução no imposto de renda. Projetos estão sendo avaliados mas 
ainda  não  aprovados.  Pelo  nº  de  projetos  não  precisa  de  seleção,  se  estiver  tudo  ok,  serão 
liberados. Apresentação de novas ações da Secretaria de Esportes (Happy Hour Esportivo): Sr. 
Mariano  relatou  que  o  Happy  Hour  Esportivo,  foi  criado  para  complementar  e  aumentar  as 
atividades esportivas na cidade,  detectada exclusões,  principalmente com adolescentes,  e  para 
quem  possui  indicação  médica.  O  programa  funciona  das  18:00  às  22:00,  diferente  do 
agendamento de quadras que tem grupos fechados, é um ponto de encontro supervisionado por 
um professor. Não é aula, porém o profissional pode prestar algum esclarecimento em relação a 
atividade. Iniciou no Rebouças e está indo para a Zona Noroeste, depois para a Praia incluindo 
caminhada supervisionada. Hoje conta com vôlei, basquete e handebol. Assuntos Gerais: Sr. Elny 
informou que na noite deste dia 28 haverá premiação em comemoração aos destaques da temporada 
anterior, como jornalistas e atletas que foram importantes na cidade, ao mesmo tempo, acontecerá uma 
homenagem aos 100 anos do Clube Brasil. Em seguida acontecerá um jantar em comemoração ao 
Jubileu de Ouro do Panathlon,  ambos no Tênis Clube de Santos.  Na sequência Sr.  Paulo Battisti  
agradeceu a todos e encerrou a reunião, reiterando a importância das Comissões Especiais.

Paulo Battisti
Diretor

Silvia Mara de Oliveira Fonseca
Oficial Administrativo
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