
           PREFEITURA DE SANTOS  
                    Secretaria de Esportes 

 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP 
CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab.semes@santos.sp.gov.br 

 
Ata da quinta 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 sexto dia do mês de julho de dois mil e dezessete realizou-se a quinta reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata 
anterior; Expediente; Exposição da legislação que regulamenta a concessão de bolsas de 
estudo por permuta de impostos, pela SEDUC; Prestação de contas de projetos aprovados 
pelo Promifae; Pedido de reconsideração de projetos reprovados pelo Promifae; 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: Alteração do representante suplente da SEDUC, Sr. Hélio Alves Naldoni Junior pelo 
Sr. Rafael Feijó Torres; Alteração do representante suplente da SEDURB, Sr. Vitor de Rosis pela 
Sra. Fernanda Rodrigues Alarcon.  Justificativa de ausência dos representantes da UNIMES e 
PANATHLON. Exposição da legislação que regulamenta a concessão de bolsas de estudo 
por permuta de impostos, pela SEDUC: A Sra. Sandra Blum, servidora da SEDUC responsável 
pelas Bolsas de Estudos a seis anos, expos quanto a legislação tributária, decreto 4499 de 2005 
que regulamenta a concessão de bolsas de estudo por permuta de impostos municipais pela rede 
particular de ensino, e suas alterações, foi convidada pelo Conselho de Esportes para explicar o 
funcionamento da disponibilização dos 25% das vagas regulamentadas aos atletas da FUPES, 
como é feito o processo de inscrição e como as mantenedoras ofertam essas bolsas, com o 
objetivo de aperfeiçoar o direito a participação do atleta, podendo o COMESP avaliar e solicitar 
correções do decreto para maior aproveitamento destas. Sra. Sandra informou que o decreto foi 
criado para atender a demanda reprimida no município e as modificações para melhorá-lo; a 
portaria normatiza o decreto, um para a SEDUC e outro para a FUPES com suas particularidades; 
este ano não houve interesse pelas vagas de atletas, retornando estas para a Secretaria de 
Educação; maioria das vagas são para  7º, 8º e 9º anos, pois são as de maior interesse da 
Fundação, que é quem classifica os alunos; SEDUC procura disponibilizar  para a FUPES escolas 
com estrutura para atender os atletas como Santa Cecília, Universitas, Lamec e Objetivo; permuta 
exclusivamente para a mensalidade, material, transporte e outras necessidades ficam por conta 
da família; Sr. Vinícius representante da SMS perguntou como fazem os alunos de área de 
invasão, onde não tem comprovante de residência. Foi informado que o Conselho Tutelar pode 
atestar a veracidade da informação destes alunos; Sr. Sadao indagou que a Secretaria de 
Esportes seria o mais indicado para identificar os atletas com potencial esportivo, pois a FUPES  
não possui instrumentos suficientes para mapeá-los; que o modelo atual não favorece os atletas, 
da forma que foi escrito não atinge os 25% das vagas; que o modelo atual não está servindo; 
cinco anos sem alteração; importante buscar estes alunos nas próprias escolas, como por 
exemplo os alunos de xadrez, do Pref.º Carlos Sega, representante dos técnicos; as vagas 
destinadas ao esporte, deveriam ser ofertadas exclusivamente aos alunos esportistas, indicados 
pelo Esporte. Disse que o Conselho precisa se apropriar devidamente do critério do aluno atleta, 
para poder colocar o assunto em discussão junto a SEDUC, SEMES e FUPES; Sr. José Reinaldo, 
representante da UNILUS, perguntou como é feita a renovação da matrícula, foi informado que é 
feita automaticamente, em caso de reprovação o aluno perde a vaga. Sra. Sandra sugeriu que a 
SEMES solicite um decreto próprio, no formato do decreto da SEDUC e que a FUPES e SEMES 
levantes os atletas desde o início do ano, antes da publicação da portaria. O credenciamento da 
escola é feito aproximadamente dois meses antes da divulgação. A divisão do percentual é de 
25% sem contar a educação infantil que não interessa para FUPES. Relação dos alunos atletas 
com benefício hoje, será enviada pela SEDUC. Prestação de contas de projetos aprovados 
pelo Promifae: Sr. Paulo Battisti apresentou os projetos Esporte e Família, processo 13977/2016- 
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46, Esporte e Lazer, processo 13981/2016-13 e Esporte e Lutas, processo 13984/2016-10, todos 
da UACEP; Fast Wheels Kids – Inclusão ao inverso, processo 14128/2016-18 e Santos 
Paralímpico no Rio 2016, processo 15851/2016-89 do Eduardo Leonel Martins Coroa;  projeto 
Educa bike Santos 2016, processo 16397/2016-92 e Estrutura para Volta à Ilha de Santo Amaro, 
processo 16398/2016-55, do Instituto Dakpa; projeto Envelhecimento Ativo, processo 38293/2015-
30 do Instituto Energia; projeto Embarcações de Apoio para Volta à Ilha de Santo Amaro, 
processo 79243/2016-93, da Carla Greco Pereira; Estrutura e preparação para Volta à Ilha de 
Santo Amaro, processo 80405/2016-91, de Roberto Marques Campos; Copa Aberta de Futsal 
Cidade de Santos, processo 61696/2016-18, da Liga Regional de Futebol de Salão Litoral 
Paulista. Os projetos estão na SEMES a disposição dos conselheiros interessados em consultá-
los. Contas aprovadas. Reconsideração de projetos: Sr. Paulo Battisti informou que a legislação 
permite que todo projeto não aprovado pela CIAC possa ser levado ao COMESP para ouvir a 
justificativa e seja convencida de que o projeto tenha interesse público, retornando a comissão 
para reavaliação. Sr. Sadao sugeriu que para as próximas apresentações o proponente mostre 
um vídeo durante a explicação, facilitando o entendimento do projeto. O representante da 
ACREMBAS, Sr. Luís Alvarenga, quis saber quantos processos tem em andamento hoje, foi 
informado que aproximadamente 30 projetos e que poderá, se necessário, enviar a lista com os 
locais de atendimento. Rafael Diegues, representante legal da Abraccii – Associação Brasileira de 
Apoio e combate ao câncer infanto juvenil, apresentou o projeto “ABRACCI – Jogo Beneficente – 
2018” que busca motivar as crianças com câncer a prática esportiva, inclusão social e celebração 
da vida através do esporte. Evento de futebol, na Portuguesa Santista com ingresso que irá 
angariar alimentos e suplementos para as crianças atendidas pela entidade. Após a explicação, o 
projeto voltará a CIAC para reavaliação com onze votos a favor, três contra e duas abstenções. 
Sr. Eduardo apresentou procuração para fazer a defesa dos projetos “Santos nas pistas de 
hipismo – Competições 2017 e Santos nas pistas de hipismo – Treinamento 2017, do Instituto 
Ética. A CIAC entendeu que são correlatos, treinamento da atleta e participação em campeonato 
de hipismo. Entendem que esse valor seja muito extenso para apenas uma atleta, mesmo sendo 
permitido pela legislação. O Instituto identifica inclusão social a portadores de deficiência; Cavalo 
pode ser apresentado para deficientes através da equoterapia; se aprovado estará colaborando 
para trazer o esporte de volta à cidade que perdeu espaço para a especulação imobiliária; único 
esporte olímpico que usa um animal em pista. O projeto não voltará para reavaliação, com 
quatorze votos contra e dois a favor. Assuntos Gerais: Sr. Sadao disse que a Políticas de 
Esportes deve ser escrita urgentemente, que é obrigação do Conselho construir regulamentação 
mais clara e mais objetiva onde tenha realmente decretado que os recursos possam ser usados 
no interesse público de todos os esportistas. Melhor estudo das contrapartidas sociais 
apresentadas nos projetos do Promifae. Sr.Ivens, representante da SEMES, informou que a 
reunião das Políticas de Esportes será dia 10 de agosto com os dois grupos para traçar as 
diretrizes. O Presidente do Conselho encerrou a reunião. 
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