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Ata da Segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Esportes de Santos, realizada no dia 
vinte e oito de março de dois mil e dezoito no auditório da Secretaria de Esportes. 
 
As nove horas e quinze minutos, em segunda chamada, o Sr. Sadao Nakai,secretário de esportes 
e presidente do Comesp, iniciou os trabalhos,convidando a compor a mesa o Sr. Wolney Lima e 
sr. Luiz Alvarenga,solicitando ao Sr. Woney Lima prosseguir com a leitura da ata, que foi 
dispensada, por já ter sido enviada por e-mail aos conselheiros, sendo a mesma aprovada. 
Expediente: Os Srs. Ariovaldo Neves (Acrembas),Eduardo Freire (resp.Técnicos), Anderson dos 
Santos (Ass.Comercial de Santos), Alexandre Vidal (FSS) e José Reinaldo Nascimento(Unilus) 
apresentaram justificativas para suas ausências. Pauta: O Secretário de esportes Sadao Nakai 
chama o Sr. Paulo Battisti para fazer a prestação de contas do PROMIFAE, que explica como é 
feita a conferência das notas e a fiscalização ds projetos.Os projetos são apresentados 
resumidamente e já foram aprovados pela Comissão. O Sr.Paulo Battisti ressalta que os mesmos 
estão à disposição para leitura dos conselheiros quando necessário. São eles: Proc.62302/2016-
76 Copa de Futsal Escolar da ANE no valor de R$ 59.935,60;Proc.14072/2016-57,Oficina Lúdica 
Interativa e esportiva – Pelé e o Milésimo gol da AMA Brasil no valor de R$ 24.984,83; 
Proc.27006/2017-46, 10ª Caminhada Rotary da Cruzada das Senhoras Católicas no valor de R$ 
13.382,74; Proc.79660/2016-91,Projeto 1º Muscle Up Triathlon de Santos de Ricardo Artur Rivau 
Iglesias no valor de R$ 51.394,99; Proc.14006/2016-22, Rumo ao Pódio da Agis no valor de 
R$35.859,88; Proc.25985/2017-52 Prova de Pedestrianismo Almirante Barroso da SOAMAR no 
valor de R$ 59.896,00; Proc. 4104/2016-41, Participação no Camp.Intern.Infantil de Futebol 3º Go 
Cup 2016 do Santos Atlético Clube no valor de R$69.216,60 e Proc. 29375/2017-73, Regatas 
Batalha Naval do Riachuelo 2017 e Regata da Marinha 2017 da SOAMAR no valor de R$ 
30.820,00..Em seguida foram chamados para apresentação os que foram projetos rejeitados para 
reconsideração. A Sra. Marise Hashimoto (Gotas no judô) faz uma apresentação do projeto que é 
dividido em 3 partes e apresenta as justificativas para que o projeto seja reconsiderado e retorne 
para a Comissão do Promifae. O Sr. Paulo Battisti lê a lei que instituiu o Promifae e expõe as 
razões que a comissão encontrou para não aprovação.O Sr. Sadao reitera que não é um forum de 
debates e sim explicativo e abre para que um representante da instituição defenda seu projeto. O 
Sr. Aldemir Lobo(tesoureiro do Gotas no judô) diz que a resposta recebida demonstra falta de 
interesse do poder público e justifica as necessidades da entidade e que apesar de serem 
dividados em 3 partes o projeto deve ser considerado um só. O Sr. Sadao discorda em parte no 
que se refere a falta de interesse e ressalta que esse mesmo projeto se originou no CMDCA e 
questionou como um projeto dessa relevância não foi aprovado lá. Disse também que deveriam 
constar nos custos do projeto justificativas diretamente ligadas ao esporte como taxas federativas, 
inscrições de atletas em campeonatos etc. Salienta ainda que o professor Alex Guedes (ex atleta 
olímpico e funcionário da Semes) tem ido fazer vistorias nas entidades. Sobre a aprovação ou não 
de projetos, o Sr. Sadao explica que que quando assumiu a SEMES, viviam um outro momento 
em que a maioria dos projetos era aprovada porque havia um valor disponível que deveria ser 
consumido havendo um prazo para tal.. Então, no momento atual, já sabido, de contenção e 
orçamento reduzido o Secretário solicitou para a Comissão que atendam prioritariamente os 
projetos que estejam dentro da legislação do Promifae, o qual dita que a essência é a formação 
esportiva e que o valor destinado ao projeto deve ser utilizado para esse fim.É colocado em 
votação.O projeto é aceito para reconsideração por 13 votos dos 16 conselheiros presentes, com 
3 abstenções de voto por serem os mesmos, membros também da comissão do Promifae. 
O Sr. Edson – Presidente da Cruzada das Senhoras Católicas apresenta o projeto 11ª Caminhada 
Rotary, justificando que o mesmo fomenta a prática de atividade física pois atende 450 pessoas e 
também divulga as ações humanitárias do Rotary. O Sr. Paulo  Battisti apresenta o parecer da 
comissão justificando a posição contrária reafirmando que há uma funcionária da Semes que 
fiscaliza os projetos e que a mesma tem acompanhado o evento e levanta o seguinte 
questionamento: Será que esse projeto fomenta mesmo o esporte? Não descartando a 
importância do mesmo, ressalta que no momento há projetos mais relevantes.É colocado em 
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votação e por 8 votos a 5 o projeto não será reconsiderado.O Sr. Woney pede para justificar seu 
voto dizendo que a negativa não significa que o projeto não seja importante e sim que não há 
possiblidade no momento, o que não os impede de retornar posteriormente.O próximo projeto da 
Associação Sócio Educativa de Esporte e Lazer é o Torneio Colegial de Skate da Baixada Santista 
2018, o evento ocorre no Morro da Nova Cintra e o aporte será para custear pagamento de juízes 
confederados, arquibancadas, e o evento é para 180 pessoas. O Sr. Battisti justifica que a 
Comissão considerou o valor muito caro para um evento de apenas um dia. O Sr. Alex Guedes 
pergunta se o projeto sendo reconsiderado será readequado, e o secretário Sadao responde que 
sim. É colocado em votação e por 11 votos a 2, o porjeto volta para avaliação da comissão. O Sr. 
Presidente pergunta se há algum representante das secretarias que sofreram junção 
SEAS/SERIC, não havendo nenhuma representação. É solicitada a alteração do suplente da 
SEDUC neste Conselho, asumindo o sr. Hélio Alves Naldoni.Assuntos Gerais: Sr. Vinícius 
Reberte sugere que as entidades quando apresentarem as prestações de contas no final do ano, 
antes da análise para aprovação para o próximo pleito, compareçam à reunião do Promifae para 
esclarecimentos pertinentes, evitando assim uma possível rejeição. O Sr. Luís Trajano (SIEDI), 
sugere que haja prestação de contas financeiras detalhadas de quanto recebeu e quanto gastou, 
e que seja uma exigência. O Sr. Sadao faz a sugestão que no ofício que é enviado dando a 
negativa seja alterada a redação colocando que existe a possibilidade de reconsideração 
acrescentando que a entidade pode expor números e resultados para análise perante o 
Conselho.O Sr. Paulo Battisti explica que não será mais usado o termo “ ausência de interesse do 
poder público” no ofício enviado e sim “que não abrange o interesse para desenvolvimento do 
esporte”. O Sr. Tarsio pede que a comissão seja mais clara dizendo porque um projeto não foi 
aprovado item por item, justificando com números a rejeição. O Sr. Sadao diz que item por item 
será inviável mas que vai analisar a sugestão. A título de informação o Sr. Marcelo Casati diz que 
pode ser enviado um vídeo expondo o trabalho da entidade e apresentando resultados para a 
Comissão durante o andamento do projeto.Caminhando para o fim, o Sr. Sadao destaca presença 
do Sr. Donald Verônico (Settaport) que está  defendendo seu mestrado nesta área de 
gerenciamento de projetos sociais no âmbito público e poderá ser muito útil. O Sr. Wolney Lima 
registra que o conselheiro do Comesp e atleta do JORI Sr. Carlos Carvalho (Carlão), o Sr. 
Ambrósio Gomes e Sr. Osmar Baptista, foram campeões por Santos na fase final do JORI, na 
modalidade natação. O Sr.. Sadao propõe um minuto de silêncio pelo falecimento do atleta 
Francisco Matos (Chiquinho) e logo após encerra esta reunião.  
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