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Ata da décima primeira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, do Conselho
Municipal  de  Esportes  de  Santos,  realizada  no  auditório  da  Secretaria  Municipal  de
Esportes, no décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dez
horas e quinze minutos.  Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Luiz
Alves dos Santos (CET), Marcelo Vasques Casati (CREF), Alexandre Alves Vidal (FSS),
Wolney  Lima  (Imprensa  Esportiva);  Luiz  Alvarenga  (Associações  Esportivas),  Paulo
Roberto  Santos  de Souza (SECULT),  Camila  Gualberto  Matos (SEDS),  Jorge Manuel
Ferreira (SEDURB), Eloisa Galasso (SEECTUR), Luiz Trajano (SEFIN), Thiago Baraçal
(SEMES),  Fábio  de  Abreu  José  (SMS),  Marcelo  Netto  Gonçalves  (Academias  e
Assessorias  Esportivas),  Donald  Verônico  Alves  da  Silva  (OSC),  Hélio  Alves  Naldoni
Júnior (SEDUC); Rosa Carmo (UNISANTA); Eduardo Freire (Técnicos). Justificativas de
ausência: Gelasio  Ayres Fernandes Junior,  Rodrigo Mendonça  e  Marcelo  de Oliveira
Rossi (SEMES); Raquel Lima (UNIP); Thiago Hermenegildo (Organizadores de eventos
esportivos);  Cleber  França  e  Roger  Martins  (SIEDI).  Convidados: Cristhian  Martins
Pereira e Danielle Zangrando (FUPES). Expediente: Leitura da ata da reunião anterior:
O Diretor do Conselho, Sr. Wolney Lima informou que a ata foi enviada aos conselheiros
por e-mail, sendo dispensada sua leitura. Ata aprovada. Pauta: Prestação de contas de
projetos  aprovados  no  PROMIFAE:  Processo  nº 27012/2019-19,  projeto  Vamos
Caminhar Juntos,  proponente Rodrigo de Deus Campos;  Processo nº  53245/2020-20,
projeto  Copa  Handebol  Escolar,   Processo  nº  26605/2019-87,  projeto  Copa  Futsal
Escolar,  ambos  do  proponente  Associação  Nacional  de  Esportes;  Processo  nº
53256/2020-46, projeto  Copa Voleibol Escolar,  Processo nº  3946/2019-39, projeto  Copa
Basquetebol Escolar, Processo nº 3941/2019-15, projeto Master Voleibol Santos, todos do
proponente Associação  Nacional  de  Desenvolvimento  Esporte  e  Educação.  Projetos
Aprovados. Calendário de reuniões ordinárias para 2023: Foi enviado por e-mail
o  calendário  das  reuniões  ordinárias  de  2023,  conforme Regimento  Interno  as
mesmas  continuam  agendadas  para  quarta quarta-feira  de  cada  mês,  com
exceção de janeiro que é recesso e em dezembro, que ocorre na segunda quarta-
feira  do  mês.  Assuntos  Gerais:  O  Sr.  Cristhian  Martins  e  Danielle  Zangrando  da
Fundação  Pró-Esporte  relataram  sobre  o  questionamento  feito  através  de  ofício  em
relação ao atendimento médico e odontológico para os atletas da Fundação, prestados
pela  Secretaria  de  Saúde.  Falaram  sobre  a  negativa  recebida  e  que  continuam em
tratativas para reverter o caso, informaram que houve alguns atendimentos no início das
conversas,  porém começaram a  ser  negados.  O Sr.  Trajano,  da SEFIN,  sugeriu  que
tentassem fazer um contrato com a SMS para os atendimentos; Sr. Eduardo Freire, dos
Atletas,  indicou  emendas  de  vereadores;  as  sugestões  foram  bem-aceitas  pelos
conselheiros e os representantes da FUPES. Disseram que a Prefeitura apoia o esporte,
porém atender ao grande número de pessoas por prevenção é difícil, mas que os casos
pontuais  estavam  sendo  atendidos.  Quando  não  teve a  possibilidade  conseguiram
atendimento  em  entidade  particular;  outro  ponto  colocado  foi  que  por  meio  da
PMS/Esporte  os  atletas  podem pensar  em suas  pós  carreiras,  através  de  bolsas  de
estudos com as Universidades, já que a carreira do atleta costuma ser curta. Sr. Fábio
Abreu, representante da Secretária de Saúde e servidor da SMS e SEMES, relatou o
ocorrido com a última edição do curso de Defesa Pessoal para Mulheres que realizaria no
mês de dezembro, adaptado para mulheres trans e mulheres com deficiência. Ele ministra
o curso desde o início da ação que só vem crescendo a cada edição. Desavisado da
inclusão do público com deficiência intelectual, o professor  não teria tempo hábil para
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preparar o material com a metodologia adequada, o que faz para todos os cursos. Não
estando de acordo com as alterações, mesmo o curso já estando agendado desde o início
do ano, o treinamento foi ministrado por outro profissional, com muita competência,  mas
que não pertence ao quadro da Prefeitura, desta forma, solicita que o Conselho solicite as
Secretarias competentes que possam justificar  a  substituição do profissional  que  vem
demonstrando a expertise necessária para  tal atuação. De acordo com  o pedido, ficou
acordado  que  será enviado  ofício  as  Secretarias  envolvidas.  O  representante  das
Organizações da Sociedade Civil, Sr. Donald Verônico, falou que este ano foi realizada a
2ª edição do Seminário, no formato virtual e que o próximo está previsto para março de
2023 no Museu Pelé. Sr. Wolney Lima convidou a todos para o evento de encerramento
da SEMES, Campeões do Esporte Santista, no SESC, nos dias quatorze e quinze de
dezembro.  Sem mais assuntos a serem discutidos, o  Presidente  do COMESP, declara
encerrada a reunião e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai
por mim assinada e pelo Diretor Wolney Harvey de Lima.

Silvia Mara de Oliveira Fonseca
      Oficial de Administração                               

Wolney Harvey de Lima
Diretor do COMESP
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