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Ata da sétima 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 sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete realizou-se a sétima reunião 
ordinária do Comesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata 
anterior; Expediente; Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae; A Lei de 
Incentivo ao esporte no Município de Santos e sua aplicação e captação de recursos no 
ano de 2016 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: O Sr. Evandro Gomes Silva, passa a ser o 
representante TITULAR da SEFIN e o Sr. José Rosatti Júnior o suplente. Justificativa de ausência 
dos representantes dos ATLETAS, PANATHLON e SEDUC. Os conselheiros foram informados de 
que as entidades com alto índice de ausência nas reuniões estão sendo notificadas. A Lei de 
Incentivo ao esporte no Município de Santos e sua aplicação e captação de recursos no 
ano de 2016: O Presidente Sadao Nakai indagou que o recurso municipal disponibilizado para a 
execução dos projetos aprovados pelo Promifae foram usados plenamente nos três últimos anos; 
devido ao aumento no volume de projetos apresentados ser maior que o dinheiro disponibilizado, 
a Comissão Interdisciplinar de Avaliação e Concessão-CIAC, deverá estudar novos critérios para 
estreitar a aprovação dos projetos. Visão geral apresentada para que os conselheiros possam 
refletir e trazer para discussões a política de aprovação do dinheiro de incentivo ao esporte.  Sr. 
Vinícius da SEMES explanou quanto ao trabalho de levantamento dos dados do Promifae no ano 
de 2016 em relação a quantidade de projetos entregues, aprovados e os captados; distribuição do 
valor captado por manifestação; quantidade de eventos realizados por manifestação; quantidade 
de proponentes; valor incentivado; quantidade de beneficiários (educacional, participação e 
rendimento); quantidade de modalidades beneficiadas; quantidade de modalidades beneficiadas 
por grupo. Sr. Luís Trajano, representante da SIEDI, questionou quanto ao orçamento anual, 
como ocorre se o valor não conseguir ser utilizado dentro do ano. Sr. Paulo Battisti respondeu que 
o orçamento é disponibilizado dentro do ano que foi captado e que o proponente tem até dois 
anos para execução, justificando semestralmente a não realização do projeto, o recurso deve 
estar aplicado durante este período. Sr. Vinícius Reberte parabenizou a Settaport, na presença do 
Sr. Donald pelos projetos detalhados e com boa metodologia, apresentados para a CIAC. Sr. 
Sadao Nakai notificou que a reprovação do retorno de projetos para reconsideração na comissão 
muitas vezes se dá em razão do desconhecimento por parte dos representantes do Conselho, 
quanto mais argumentação for registrada mais clara fica a explicação para a aprovação, se os 
critérios não forem claros valerá pela interpretação de cada conselheiro. Sr. Paulo Battisti, na 
posição de presidente da CIAC, informou que já foi apresentado na câmara algumas alterações na 
legislação, que já conta de dez anos de aprovação. Por omissão na lei a comissão teve que se 
posicionar quanto algumas situações, atualmente, por determinação da comissão o projeto não 
vai para análise por falta de qualquer documento ou erro, mesmo que seja de digitação. 
Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae; A Lei de Incentivo ao esporte no 
Município de Santos e sua aplicação e captação de recursos no ano de 2016: Sr. Paulo 
Battisti apresentou os projetos Futebol Bandeirantes IV, processo 14050/2016-14, Futsal Estuário 
II, processo 14047/2016-18 e Futebol Piratininga II, processo 14039/2016-81. Projetos aprovados. 
Assuntos Gerais: Em razão do decreto a ser assinado pelo Sr. Prefeito instituindo o Rede 
Família (Programa de Atenção Integral, Social e Comunitária à População Santista), a SERIC 
solicitou o nome de dois representantes do Comesp para a composição do Programa, os 
indicados foram o Sr. Luís Trajano de Oliveira da SIEDI como TITULAR e Sr. Luiz Antônio de 
Alvarenga da ACREMBAS como SUPLENTE. Sr. Luís Trajano informou que esteve na reunião dia 
vinte e cinco de setembro e que houve alterações no Programa, fará uma apresentação aos 
conselheiros   no  próximo   encontro  do  COMESP.  Sra.  Tereza,   representante   da   Unisantos  
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agradeceu a oportunidade de uso dos espaços da SEMES para os eventos da Universidade, 
porém criticou o uso da Arena para eventos como a Exposição de Gatos com cancelamento de 
eventos esportivos, o que estaria trazendo transtornos aos organizadores de eventos e 
solicitantes de agendamento. O Secretário de Esportes, Sr. Sadao Nakai respondeu que a 
secretaria não teve acesso à exposição; a Arena não é equipamento da SEMES, indagou que 
desde o início do mandato questiona a gestão do espaço, no entanto o que acontece hoje é que a 
Equipamento está dentro do Cais Santista, das Vilas Criativas, é multiuso e é assim que o 
coordenador trata. A SEMES é quem paga as despesas fixas da Arena, entretanto a agenda não 
pertence a Secretaria. Os eventos esportivos da Secretaria de Esportes precisam passar por 
processo administrativo para que tenha andamento, como qualquer outra secretaria. Sr. Paulo 
Cantarino, indagou que não existe Vila Criativa na Arena Santos, só ginásio, escola total e alguns 
cursos da Cultura, disse que a FUPES também é contra eventos como o da Exposição de Gatos 
no local, para o qual tenha que cancelar horários de treinos agendados desde o início do ano, 
importantes para a Fundação, completou que é uma reivindicação da FUPES que deve ser mais 
utilizada para agendamentos esportivos. Sr. Eduardo, representante suplente dos técnicos, falou 
que não tem possibilidade de conversa, a coordenadoria que impõe sua vontade. Comesp precisa 
ter protagonismo em conjunto com o Secretário. Sr. Hélcio Padovam, representante das Ligas 
Esportivas, relatou que devido a evento no estacionamento da Arena, a Copa de Handebol 
Escolar, que estava programada para o ginásio, ficou impedido de ser realizado na Arena, foi 
realizada na quadra externa do Rebouças, para o qual o coordenador precisou cancelar todos os 
outros agendamentos no local.  Sra. Tereza alertou que em relação as despesas a Arena não é 
multiuso ficando toda a conta para a Secretaria de Esportes. Sr. Sadao Nakai informou que está 
solicitando reunião com o Secretário de Governo em consequência dos últimos acontecimentos na 
Arena, como o show Simone e Simaria com baixo valor de arrecadação para a Prefeitura, 
tornando-se uma concorrência desleal com a iniciativa privada que tem espaços próprios para 
isso, o que gera descontentamento geral em relação à atividade econômica do município. Disse 
ainda que está sendo criada na SEMES uma padronização dos procedimentos de uso para 
utilização dos Centros Esportivos. A luta é que a Arena seja um equipamento da Semes 
exatamente para relacionar o espaço com atividades esportivas, é uma negociação política, a 
Delegacia Regional de Esportes já está instalada no local, oportunidade para construir 
planejamento de atividades e aproveitar as vantagens que o Estado pode trazer para a região. 
Poderiam unir esforços através do Conselho de Esportes que é parte do Conselho Deliberativo da 
Fupes, integrada com a Política de Esporte do Município para pleitear que o espaço faça parte 
dos equipamentos da Secretaria. Foi deliberado pelo Conselho de Esportes, por unanimidade, que 

se oficie à SERIC pedindo explicações quanto às atividades esportivas programadas na Arena 
Santos com diversos horários de treinamento e eventos esportivos pré-agendados, 
cancelados ou com suas datas adiadas, visando atender outras atividades, preterindo o 
uso esportivo do local. Sr. Eduardo Freire, representante suplente dos técnicos, informou que 

esteve no Centro Esportivo e Recreativo M. Nascimento Júnior e que as dimensões da quadra 
foram atendidas. Gostaria de saber se existe previsão e planejamento para entrega. O Secretário 
Sadao respondeu que a entrega deverá ocorrer no final do ano, porém a coordenadora tem que 
verificar as atividades que já existem para fazer o planejamento dos horários. Está criando portaria 
de cessão de espaços de quadra num protocolo só para dar transparência dos agendamentos. Sr. 
Eduardo completou que o Handebol precisa de espaço, esta quadra na Zona Noroeste ajudará 
inclusive a Fundação, com distribuição de espaços para as modalidades. O Secretário de 
Esportes Informou que a SEMES está com dificuldades orçamentárias para fazer manutenção das 
quadras e ginásios, para isto estão atrelados a Seserp, que possui ata de preços aberta relativa a 
cada Secretaria, mas a verba não é suficiente. Como alternativa, a SEMES passa a cobrar pelo 
uso do espaço esportivo, conforme a metragem utilizada e em conformidade com o decreto 3697, 
mas  que não  será fácil a  negociação  com os  organizadores de eventos.  Sr. Vinícius,  da  SMS,  
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questionou se não existe a possibilidade de fazer uma regulamentação para as cobranças dos 
espaços. Sr. Sadao Nakai respondeu que á existe o decreto, mas têm o olhar social que faz com 
que muitos eventos sejam gratuitos, cabe ao gestor definir o critério para que aconteça, sem que 
com isto os equipamentos sejam depreciados. Sr. Battisti informou que a cobrança de qualquer 
natureza nos eventos não é proibida, com tanto que o organizador pague pelo uso do espaço, a 
SEMES está preparando portaria que possibilitará esta cobrança. A leitura do decreto está 
gerando este tipo de isenção. O representante do FSS relatou que a SECULT isentou o Fundo 
Social pela utilização do teatro para a entrega de brinquedos. Sr. Sadao informou que 
normalmente pede doação de alimentos para o FSS, mas precisa pensar em um resultado mais 
prático para a Secretaria, é necessário pintar parede, comprar material, tudo deprecia e não tem 
recurso para manter o equipamento e depois sim poderá ajudar outra Secretaria com algum tipo 
de ação. Mas no momento a ação principal será para a manutenção dos equipamentos esportivos, 
as quadras principalmente. Não poderá abrir mão dessa contrapartida para a Semes. Sem mais 
nada a ser colocado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, passando a palavra aos Sr. 
Paulo Cantarino e Sra. Danielle Zangrando, para dar início a terceira reunião ordinária do 
Conselho Deliberativo da Fundação Pró-Esporte. 
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