
           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 sexta 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 terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete realizou-se a sexta reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata 
anterior; Expediente; Informações referente ao trâmite do edital de chamamento público 
para execução das atividades nos Centros Esportivos; 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. Retificação da ata do mês de julho, onde se 
lê: Estrutura e preparação para Volta à Ilha de Santo Amaro, processo 80405/2016-91, de Roberto 
Marques Campos, leia-se: Estrutura e Preparação para a Participação no IronMan – Kona 2016, 
processo 80405/2016-91, de Roberto Marques Campos. Expediente: Justificativa de ausência 
dos representantes da SEDUC, SEDURB, ACREMBAS, SECOM, ACS E ATLETAS. Informações 
referente ao trâmite do edital de chamamento público para execução das atividades nos 
Centros Esportivos: O Secretário de Esportes, Sr. Sadao Nakai, notificou aos conselheiros o 

início da construção do edital de Chamamento Público como cumprimento de obrigação 
legal. Solicitou que o Sr. Guilherme Manzano, da Secretaria de Esportes e a Sra. Carolina 
Barros, advogada, explicassem como está ocorrendo este processo de elaboração. 
Informaram que o objeto é selecionar propostas para a celebração de parceria com a 
Organização de Sociedade Civil, por meio da formalização de termo de colaboração, com 
o objetivo de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de 
recursos financeiros à OSC. Sr. Luís Trajano, representante da SIEDI, perguntou se neste 
modelo de chamamento poderia ocorrer prorrogação do prazo de validade, foi informado 
de que não, que é específico para um ano, com prestação de contas no final do processo. 
Sr. Hélcio, representante das Ligas e Delegacias Esportivas, indagou se a Liga poderia 
ser considerada uma Organização de Sociedade Civil para atender ao chamamento 
público, foi cientificado de que depende do que diz a legislação das Ligas.  Sr. Hélcio 
enviará o estatuto para que seja verificada a possibilidade de participação. O assunto 
retornará em novas reuniões. Assuntos Gerais: Sr. Marcelo Casati, informou que será enviado 

convite para comemoração do dia do professor de educação física a ser comemorado dia 12 de 
setembro, na Câmara de Santos, com alguns homenageados do município. Sr. Vinícius, 
representante da SEMES, sugeriu que a aprovação da prestação de contas do Promifae seja 
solicitada pelo proponente do projeto, na reunião de conselho, visto que seria mais esclarecedor 
aos conselheiros. Sr. Hélcio, representante das Ligas Esportivas, elucidou que mesmo sem 
conseguir a captação pelo Promifae, acontecerá a Copa de Handebol Escolar 2017. Secretário 
Sadao agradeceu a UNIP, na pessoa do Profº José Carlos Lopes Penha, pela colaboração no 
Campeonato de Pedestrianismo trazendo os estagiários do curso de Educação Física para o 
apoio ao evento, o que está sendo de grande valia para a realização da prova. Em seguida o 
Presidente do Conselho terminou a reunião.  
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