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                    Secretaria de Esportes

 

Ata da oitava 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 cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze realizou-se a oitava reunião ordinária do  
Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Expediente:  Indicação  do  coordenador  e  relator  das  Comissões  Especiais;  Implantação  de 
métodos e parcerias da Secretaria de Esportes e Assuntos gerais.  O Presidente do Comesp, Sr. 
Alcídio iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Justificada ausência dos representantes da 
Unip, Unimes e Siedi. Em seguida foi dispensada leitura da ata da reunião anterior e do Comitê dos 
Objetivos do Milênio, a qual foi solicitada a leitura aos membros do Conselho de Esportes. Ambas  
foram  encaminhas  por  email  a  todos  os  membros.  Indicação  do  coordenador  e  relator  das 
Comissões Especiais:   Após explanação da importância do Conselho possuir as Comissões, ficaram 
acertados os coordenadores e relatores de algumas delas, como: Comissão de Esporte e Lazer, Sra.  
Maria Tereza Di S. Lobo Lozano (Unisantos) como coordenadora e Sr. Reginaldo Fonseca da Costa  
(Acrembas)  como  relator.  Comissão  de  Esporte  e  Educação  Sr.  Elny  Abdlaziz  A.  De  Camargo 
(Panathlon)  como  coordenador.  Comissão  de  Infraestrutura  Esportiva,  Sr.  Paulo  Cesar  Battisti 
(Academias Esportivas), coordenador e Sr. Marcelo Casati (Unimes), relator. Comissão de Esporte e  
Saúde, Sr. Paulo Henrique M. L. Ferreira (Semes) como coordenador e Sra. Silvia Ventura Ribeiro 
Duarte (Seas) como relatora e a Comissão de Comunicação e Memória Esportiva, foi confirmado Sr. 
Elny Abdelaziz A. De Camargo (Panathlon) como coordenador e Sr. Sérgio Willians dos Reis (Secult)  
como relator.  As  outras  Comissões  deverão  ser  definidas  para  a  próxima  reunião.  O Sr.  Alcídio 
ressaltou a importância das Comissões para o esporte da cidade, que boas ideias já estão surgindo e 
que seriam levadas ao  Prefeito  para  verificação  da  possibilidade de executá-las.  Implantação  de 
métodos e parcerias da Secretaria de Esportes:  Sr. Alcídio relatou a respeito do planejamento de 
padronização da metodologia de ensino na Secretaria, buscando parcerias, apoio e capacitação. Para 
esse trabalho estão se formando parcerias com o SESI – Programa Atletas do Futuro, com aulas de 
handebol. O SESI capacita os profissionais e cede os uniforme. Parceria com o Bernardinho, aulas de 
vôlei voltadas para crianças, capacitação dos professores, uniformização, divulgação. Renovação de 
parceria com o CBB (basquete da Hortência). Parcerias com clubes para treino de natação, até fora da 
cidade. Escolinha de Tênis no Sambódromo, primeira escola pública para iniciação ao Tênis. Parceria  
com a Federação que entra com a metodologia e o material e o Tênis Clube que dará a alimentação,  
treinamento e ajuda de custo aos atletas. Secretário indagou sobre a falta de verba para a secretaria. Sr.  
Chagas  concordou  com  o  orçamento  limitado  para  o  esporte,  disse  que  deviam  haver  amarras 
vinculando o Esporte a outras secretarias como Educação e Saúde. O mesmo acontece com a secretaria 
de Cultura, indagou Sr. Sérgio. É solicitada a SEMES, mais esportes, mais equipamentos, mas a verba 
é muito limitada, disse sr. Alcídio. Por outro lado, secretarias com mais verba acabam tendo que gastar 
em coisas sem interesse para não perde-la, falou sr. Chagas. Continuou dizendo que o esporte tira as  
crianças da rua, diminui a violência, afasta das drogas. Sr. Hélio, da Seduc, defendeu que a verba para  
a secretaria é maior, mas os gastos por aluno são muito grandes, se fizesse um convênio com escolas  
particulares seria mais barato. Prof. Elny comentou que o Conselho está ficando forte, retomando o 
que foi a anos atrás. Informou da satisfação de participar do Comesp e que para ter força efetivamente 
os membros  deveriam ser credenciados oficialmente  e as  ideias  serem colocadas em prática.  Sra. 
Tereza aproveitou e falou da abertura dada pelo Sr. Alcídio para que todos expressem suas opiniões. O 
mesmo respondeu que estava muito contente com a evolução dos encontros. Retornando ao ponto de 
capacitação de professores, Sr. Battisti destacou que deveria haver concurso público para habilidades 
especificas  na  área  de  educação  física.  Profº  Elny  questionou  a  respeito  dos  procedimentos  da  
secretaria  para  essa  nova  metodologia,  Sr.  Alcídio  disse  que  com  o  SESI,  por  exemplo,  a  sua  
metodologia seria aliada a da Secretaria. Assim melhoraria a iniciação ao esporte, podendo identificar 
mais facilmente futuros atletas. Sr. Elny mais uma vez deixou claro sua intenção de que as escolas 
esportivas funcionem como no passado, as crianças iniciariam em determinado esporte,  passando  por 
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Todos  ou  outros  coletivos,  vivenciando  maior  número  possível  de  conhecimento.  Sr.  Alcídio, 
informou que pensa da mesma forma, esse método chamasse método russo, onde incluem 4 esportes  
de quadra. Tentou implantar na secretaria, mas não foi bem aceito pelos munícipes e há falta de mão-
de-obra.  Disse  que deveria  ser  colocado na escola,  já  discutiu com a  Secretária  da Educação.  O 
problema está sendo colocar esta importância na cabeça das diretoras das escolas. Sr. Hélio falou que 
o maior problema é que 70% das escolas não possuem quadra. O Sr. Alcídio falou do Happy Hour 
Esportivo que é para todas as idades, para toda a família. Ainda não é o ideal mas já está acontecendo. 
Sr. Battisti disse que o SESI tem um projeto em 5 módulos até chegar ao de rendimento, na iniciação 
implanta para noção de mais ou menos 3 esportes, futsal, basquete e vôlei e o aluno tem chance de  
optar. Os pais não colaboram, eles tem que entender a necessidade do esporte. Os políticos tem que  
compreender que Esporte é Saúde e Educação. O prefeito tem pensamento esportivo mas a verba é  
pouca. Assuntos Gerais: Sr. Elny explicou que o Panathlon é como um Rotary voltado para o Esporte 
e  Educação,  criado  na  Itália.  Informou  que  no  dia  26  de  setembro  o  presidente  do  Panathlon  
Internacional virá a Santos, onde será homenageado junto ao Arco do Ginásio Antônio Guenaga na 
Praça Rebouças. Expressou sua tristeza com a falta de interessa das secretarias diante do convite para 
o evento de premiação e ao jantar de aniversário do Panathlon, ambos ocorridos no mês anterior. Na 
sequência foi dada a palavra ao Sr. Paulo Henrique Miyashiro de Abreu, Diretor-Presidente da Fupes,  
dando início a 3ª reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Pró-Esporte de Santos. Presidente 
Alcídio parabenizou a Fupes pelo 2º lugar nos Jogos Regionais em Barueri. Agradeceu a presença de 
todos e em seguida a reunião foi encerrada.

Alcídio Michael Ferreira de Mello
Presidente do Conselho Municipal de Esportes

Silvia Mara de Oliveira Fonseca
Oficial Administrativo
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