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Ata da nona 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 três dias do mês de outubro de dois mil e treze realizou-se a nona reunião ordinária do  
Comesp  para  dar  cumprimento  à  seguinte  pauta:  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião 
anterior;  Expediente;  Prestação  de  contas  de  projetos  aprovados  pelo  Promifae; 
Contestação de Projetos do Promifae; Desligamento de entidade no Comesp; Relato das 
Comissões Especiais  e  Assuntos gerais.  O Diretor do Comesp,  Sr.  Paulo Cezar  Battisti  deu 
início a reunião justificando a ausência do Presidente do COMESP, Sr.  Alcídio em razão de sua  
ida a Mogi das Cruzes para os Jogos Abertos. Dispensada leitura da ata da reunião anterior e do  
Comitê dos Objetivos do Milênio, a qual foi solicitada a leitura aos membros do Comesp. Na ata 
da 8ª reunião, onde se lê Elny Abdlaziz, leia-se Elny Abdelaziz Alves de Camargo e na segunda 
folha  onde  se  lê  “Todos  ou  outros  coletivos”,  leia-se  “Todas  as  modalidades  esportivas,”  
Expediente:  Justificada  ausência  do  representante  da  Unilus.  Leitura  dos  Votos  de 
Congratulações  do  vereador  Hugo  Duppre  à  U.M.E.  Profª  Maria  de  Lourdes  Borges  Bernal, 
extensivos à Profª Maria Cristina dos Santos, ao Profº Fernando Luiz Simões de Aguiar e aos  
alunos pelos títulos de Vice-campeã da Copa Acesc de Xadrez, Campeã da V Etapa do Circuito 
Metropolitano de Xadrez Escolar, Campeã do Torneio Marisa Moretti de Xadrez e Campeã do IV 
Festival  de  Xadrez  Villare.  Prestação  de  contas  de  projetos  aprovados  pelo  Promifae: 
Apresentação pelo Presidente da CIAC, Sr. Marcelo Vasques Casati, dos projetos Educando com 
Taekwondo da Associação Civil Esportiva Belmiro Giordani – Processo 17480/2012-46, Futsal  
na  Comunidade  da  UACEP  –  processo  17824/2012-53,  Integração  Esportiva  da  UACEP  – 
processo 17810/2012-49 e Minha comunidade em Atividade da UACEP – processo 17817/2012-
98,  analisados  pela  CIAC  para  aprovação  do  Comesp,  projetos  aprovados.  Contestação  de 
Projetos do Promifae:  O Presidente da CIAC relatou sobre três projetos enviados pela AMER 
(Associação Metropolitana de Esportes Radicais). Um na Ilha Diana, que continua em análise,  
pois a CIAC acredita ser interessante a atividade esportiva no local, onde não há interferência do 
Poder Público.  O segundo na escola Barnabé, onde seriam dadas as aulas aos domingos à tarde  
com  3  horas  de  duração,  existe  a  Escola  da  Família  no  mesmo  horário,  o  projeto  seria  
desenvolvido por um professor sem experiência na modalidade e 3 estagiários e com valor de  
material muito acima do mercado. E o terceiro no São Marcos, no morro do São Bento, encontra-
se na mesma situação do anterior, sendo que neste as aulas seriam durante a semana no período  
noturno. Os dois últimos são atendidos pela Prefeitura, o que é o principal indicio par a rejeição.  
Com a anuência dos membros do Conselho, foi dada a palavra ao Sr. Marcelo Gomes Coelho, 
Presidente  da  AMER,  para  a  devida  contestação.  Explicou  que  na  escola  Barnabé  acontece 
oficialmente neste horário a Escola da Família, mas efetivamente não há nenhuma atividade no  
local, disse que a Associação não irá criar nada, só pretende ajudar uma escolinha que já existe  
por voluntários e que a diretoria da escola autoriza a utilização do espaço. A Sra. Angélica falou a  
respeito das 3 pessoas que dariam aula e não são formadas em educação física. Sr. Hélio Naldoni,  
relatou que fica muito difícil  de acreditar em um trabalho sério, onde não há profissionais de  
educação  física,  e  que  o  informado  sobre  a  Escola  da  Família  é  muito  grave,  devendo  ser 
notificada a Direção da Escola e a Diretoria de Ensino sobre o fato. Sra. Tereza perguntou se a 
verba para o material também não poderia ser destinada a profissionais formados. O Presidente da 
AMER informou  que  poderia,  mas  que  esse  recurso  não  é  o  suficiente  para  isso,  além dos 
professores não quererem trabalhar sábados e domingos. Angélica disse que seria mais viável se  
tivesse apenas uma bola e um profissional.  Sr.  Lozano indagou que com sua experiência,  os 
voluntários tiram a vaga de quem estudou, eles não possuem a habilidade para atuar e que os 
profissionais de educação física sabem que não tem sábados e domingos. Sr. Hélcio da Liga falou  
que o responsável pelo projeto é a AMER e não os voluntários. Profº Milton perguntou como 
seria dividida a faixa etária em poucas 
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horas de treino e material  diferenciado, já que  o  método de  ensino  deve ser diferente  para  
cada faixa  etária.   O Presidente da AMER explicou que quem está acompanhando as aulas tem 
conhecimento necessário por serem ex-jogadores. Sr. Claudio Diegues quis saber se seria possível 
arrumar o projeto e retornar. Foi informado pelo Diretor do COMESP que não é possível alterá-lo,  
ou  retorna  para  nova  análise,  ou  é  recusado,  sendo  possível  apresentar  novo projeto  no  ano 
seguinte.  Sr.  Diegues  indagou sobre  a aquisição  de  traves,  em razão do projeto  já  existir.  O 
Presidente da AMER disse que tem, mas estão sem condições, não tem rede, estão em péssimo 
estado, a AMER é quem ajuda a melhorar em troca do uso do local para eventos.  Iniciada a  
votação para o Projeto da Escola Barnabé, foram 3 (três) votos para retorno ao CIAC contra 13 
(treze) para reprovação. Alguns conselheiros quiseram justificar a negativa, em razão da falta de 
tempo para aprovação, acreditando ser melhor o envio de novo projeto. Sra. Joelma, responsável  
pelo  projeto  no  São  Marcos,  foi  chamada  para  defender  o  projeto,  disse  que  os  meninos  já 
participam até de Campeonatos, como o do Gremetal. Hélcio da Liga perguntou do horário do 
projeto.  A  responsável  pelo  projeto,  respondeu  que  é  no  horário  noturno,  quando  não  tem 
nenhuma  atividade  da  Prefeitura,  que  os  meninos  estudam,  entregam  atestado  médico,  tem 
acompanhamento de psicóloga e assistente social. Sr. Reginaldo perguntou se a ida a escola é  
cobrada. Foi respondido que sim, precisam apresentar o boletim constantemente para participar do 
projeto, são necessárias boas notas. O Presidente da CIAC falou que no caso do São Marcos, foi 
feita uma análise técnica, e que no projeto consta um documento da Regional dos Morros cedendo  
a Quadra Milton Ruiz, sendo que esta pertence a Secretaria de Esportes, a faixa etária é muito 
grande, atividade noturna para crianças, curto tempo de duração. Foi para eleição recebendo 07 
(sete) votos para reprovação e 11 (onze) votos para retorno a CIAC. Decisão da contestação:  
Projeto  Escola  Barnabé  foi  reprovado  e  São  Marcos  retornará  a  CIAC  para  reavaliação.  
Desligamento  de  entidade  no  Comesp:  Sr.  Battisti  informou  que  a  Unimonte  solicitou  seu 
desligamento do Conselho em razão de não terem mais nenhum curso voltado ao esporte a qual 
poderia ser substituída pelo CREF. Após aprovação Battisti disse que será alterada a lei.  Relato 
das Comissões Especiais:  Sr. Battisti indagou que iremos oficializar as ideias apresentadas nas 
reuniões anteriores. Sr. Naldoni solicitou que na de Infraestrutura e Esporte seja solicitado que 
possam acompanhar os projetos dos espaços esportivos das escolas também. Assuntos gerais: Sr. 
Battisti informou do início dos Jogos Abertos em Mogi das Cruzes no dia dezesseis de outubro, e  
que o Presidente da Fupes seria convidado para explanar sobre os jogos na próxima reunião. Sr.  
Diegues aproveitou para solicitar ao Conselho que ajudassem a Fupes a contestar sobre a mudança 
de regras pelo Governo do Estado. Em razão dessas mudanças a pontuação da cidade não é boa, 
que  o  resultado  dos  trabalhos  não  vão  aparecer  porque  outras  cidades  estão  contratando 
profissionais para a competição. O Sr. Núbio questionou o resultado, porque os contratados vão  
embora, porém os atletas como da cidade de Santos são muito mais representativos. Cabe aos  
atletas o amor à cidade e assim Santos vai continuar sendo uma cidade esportiva. O Diretor Paulo 
Battisti encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos.

Paulo Cezar Battisti
Diretor do Conselho Municipal de Esportes
Representante das Academias Esportivas

Silvia Mara de Oliveira Fonseca
Oficial Administrativa
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