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Ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete, do Conselho Municipal de 
Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria de Esportes. 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezessete realizou-se a quarta reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata 
anterior; Expediente; Apresentação da Seção de Esportes Adaptados e Assuntos Gerais. O 
presidente do Conselho, Sr. Sadao Nakai iniciou a reunião. Leitura e aprovação da ata anterior: 
Ata enviada anteriormente por email para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Expediente: 
Convite do Sr. Donald Verônico, gestor esportivo da Fundação Settaport, para os conselheiros 
participarem e divulgarem, o 1º Seminário de Avaliação de projetos Sociais Fundação Settaport, 
na data de 14 de julho, na Unimonte. O convite será enviado por email aos representantes do 
Conselho. Justificativa de ausência dos representantes do CREF, UNIMES, PANATHLON, 
UNILUS e ACADEMIAS ESPORTIVAS. Apresentação da Seção de Esportes Adaptados: 
Explanação do Prof. Eduardo Leonel referente aos trabalhos da SESPAD, Seção de Esportes 
Adaptados, que atende cerca de 350 pessoas com qualquer tipo de deficiência, em aulas 
exclusivas ou inclusivas em atividades como basquete, caratê, futsal, natação, musculação, judô, 
taekwondo, surfe e zumba.  Assuntos Gerais: A representante do CONDEFI, Sra. Elisabete, 
agradeceu o empenho da SEMES no trabalho de inclusão. O representante das Ligas Esportivas, 
Sr. Hélcio, disse que no último dia vinte e dois foram entregues, com a presença do Secretário 
Sadao, latas de leite ao Fundo Social de Solidariedade, recebidas como forma de inscrição de 
eventos em parceria com o Promifae. Secretário Sadao informou que foi solicitado pelo FSS que 
sempre que possível seja incluída a doação de leite em pó nas inscrições, pois é o item de maior 
necessidade para o Fundo Social. Falou ainda que o FSS também aceita doação de lacres de 
latas de alumínio para troca de cadeira de rodas. O Sr. Eduardo Leonel, informou que na SEMES 
também há profissionais recebendo os lacres para a troca das cadeiras, bengalas, etc. Sr. Hugo 
Duppre, questionou referente a isenção de IPTU aos clubes, por apresentarem modalidades 
esportivas com crianças que possam vir a se destacar e representar o nome da cidade, este 
trabalho precisa ser fomentado para ser válido. Foi lembrado que também existe a situação das 
bolsas de estudos nas escolas particulares, Sr. Hélio Naldoni, servidor da SEDUC, informou que 
não há controle, a SEDUC não tem como organizar, precisa realmente estudar a lei. Sr. 
Mantovani, representante dos atletas, falou que na época do Rogério Sampaio como presidente 
da Fupes todas as bolsas iam para Seduc, mas conseguiram que 25% delas viessem para o 
esporte, informalmente. O Secretário Sadao disse que este é um tema para o grupo técnico, que a 
isenção não está sendo potencializada aos atletas da Fupes. A Semes com o pré-rendimento 
deve efetivar estas bolsas aos atletas. Hoje as bolsas de estudos são para alunos do 8º e 9º ano, 
difícil aceitarem mudar de escola nesta fase de término do ensino fundamental, deveria ser 
disponibilizada desde o início da vida letiva. O Prof. Milton, representante da UNISANTA, informou 
que no regimento interno do Santa Cecília, o atleta que recebe bolsa precisa se destacar também 
nos estudos, precisa ter bom rendimento escolar, começa com 100% de desconto e vai 
diminuindo dependendo das notas. O tema será pauta para a próxima reunião do Conselho. O 
presidente do Conselho encerrou a reunião convidando para a mesa o Sr. Hugo Duppre para dar 
início a reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Pró-Esporte de Santos.  
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