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Ata da primeira Assembleia Geral Extraordinária do ano de dois mil e dezoito, do 1 

Conselho Municipal de Esportes de Santos, iniciada às nove horas e quinze minutos 2 

do dia dez de outubro, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, sito à Praça 3 

Engenheiro José Rebouças, sem número, Ponta da Praia, Santos, com o propósito 4 

da Apresentação da minuta de alteração da Lei e Regimento Interno do 5 

COMESP para serem encaminhados à Procuradoria. Contou com a presença 6 

dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste 7 

Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Evandro Gomes 8 

Silva (SEFIN), Carlos Augusto de Carvalho (Panathlon); José Reinaldo Nascimento 9 

(UNILUS), José Carlos Lopes Penha (UNIP), Anderson Santos (ACS); Marcelo 10 

Vasques Casati (CREF), Marcelo Vasques Casati e Luiz Alberto da Silva (UNIMES), 11 

Luís Trajano de Oliveira (SIEDI), Luiz Antônio Alvarenga e Ariovaldo Moacir Neves 12 

(ACREMBAS), Claudia Morganti (SEDS), José Luiz Gonçalves Oca e Rosa do Carmo 13 

José (UNISANTA), Vinícius Reberte de Almeida (SEMES), Sandra Regina Freitas 14 

(SEDUC), Eduardo S. Freire (Técnicos), Wolney H. Lima (ACESAN), Alexsander 15 

Guedes e Marcelo Rossi (SEMES); Paulo Cezar Battisti (Academias) e Sadao Nakai 16 

(SEMES). Justificativa de Ausência: Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas), 17 

Tereza Lozano (UNISANTOS). Convidados: João Carlos de Barros (UNISANTA). 18 

Ordem do dia: O Presidente Sadao Nakai iniciou a reunião informando que o 19 

Conselho Municipal de Esportes é um conselho consultivo e de assessoramento da 20 

Administração Pública. Como Secretário de Esportes vem apresentar as alterações na 21 

minuta da legislação do COMESP, com a diminuição e alteração de algumas cadeiras. 22 

Esta premissa foi feita primeiramente por observação, principalmente à regra da 23 

legislação que é de 2011, onde há um peso muito grande ao segmento das 24 

Academias Universitárias, desproporcional aos outros segmentos; outra observação é 25 

o direcionamento para algumas entidades, sobre este aspecto foi feito uma 26 

ponderação entre a Equipe Técnica e a Assessoria do Secretário. A paridade tem que 27 

ser da administração municipal, não é possível colocar órgão estadual nem federal na 28 

parte do Governo, como foi sugerido; outra sugestão é a inclusão do Conselho de 29 

Melhoramento de Bairros, este tem conselho específico, equivoco que quer consertar 30 

com a cadeira do CONDEFI, deve remeter as consultas aos Conselhos e não trazer o 31 

membro de apenas um conselho. Informou que o objetivo do COMESP é a discussão 32 

das políticas públicas e fazer correções de forma democrática, preceitos que 33 

nortearam esta alteração. Fazendo considerações, quanto às sugestões recebidas, 34 

incluiu mais uma cadeira para Universidades, e manteve a SEDURB para dar 35 

paridade; acertou a habilitação para cronistas, jornalistas e organizadores de eventos 36 

do município, no lugar da cadeira da ACESAN e no Regimento Interno, disse ter feito 37 

ajustes relativos ao que foi corrigido na legislação. Observou sobre a presença no 38 

Conselho, para 3 faltas consecutivas ou 6 alternadas, substituição imediata, mas para 39 

faltas justificadas, mesmo que em 80% das reuniões, não tem nada previsto, deve ser 40 

pensado nesta regra também, mas em outra ocasião, a discussão precisa ser 41 

ampliada, não deve ser encerrada. Será encaminhada ao governo, passa pelos 42 

tramites legais e a Sociedade deve discutir estas mudanças, prorrogativa do Gestor 43 

Público, Sr. Wolney Lima, representante da ACESAN, está de acordo com a alteração 44 

em sua cadeira, acredita ser uma forma mais participativa e coerente, para o Conselho 45 

contribuir de forma mais efetiva. Sr. Carlos de Carvalho do Panathlon, falou que os 46 
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conselheiros devem ter mais iniciativa, tomar partido e não só escutar. Profº Penha da 47 

UNIP declarou que a Universidade Paulista é contra a retirada de cadeiras das 48 

Universidades, que não vê outra universidade representando-a, que desta forma não 49 

devem permanecer. O Secretário Sadao informou que na Cidade só existem quatro 50 

universidades com curso de educação física, ficariam duas titulares e duas suplentes. 51 

Sr. Paulo Battisti das Academias, completou que as universidades ainda podem ter a 52 

cadeira de atletas que hoje não está ocupada, que há outros mecanismos de 53 

participação e que a reunião é aberta. Sr. Wolney falou que o problema de titular e 54 

suplente é que apenas o titular tem voz de voto, mas que desde que se encontra no 55 

conselho houve poucas pautas fundamentais para votação. Sr. Marcelo Casati 56 

informou que o CREF faz parte do Conselho de Esportes apenas como observador, 57 

mas como representante da UNIMES disse que a universidade, se sentiu 58 

desprivilegiada, que estão tirando sua cadeira, que não querem mais a UNIMES no 59 

Conselho; completou que a Sociedade Civil vem para participar, que leva para a 60 

reitoria todo o conteúdo das reuniões e que não abrem mão da cadeira a qual tem 61 

direito pela atual legislação, não sabe se virá a se candidatar, até mesmo pela 62 

tradição. Sr. Sadao contra argumentou que em nenhum momento pensou na exclusão 63 

de nenhuma Universidade e que todas devem se manifestar formalmente, que não 64 

pode garantir o direito a uma universidade em detrimento a outras. Continuou dizendo 65 

que não pode fazer distinção, O COMESP tem função de assessoramento ao 66 

Presidente e ao Secretário; a dinâmica encontrada não foi favorável; o processo 67 

democrático deve ser exercido; as entidades devem fazer encaminhamento formal a 68 

Câmara e ao Governo. Sr. Paulo Battisti falou que a mudança não foi só nas 69 

Universidades. Sr. Sadao indagou que o CREF foi a única cadeira que ficou fixa; visão 70 

de retirar a UNIMES não procede e sim a despersonificação das entidades, dar direito 71 

a todas; produção menor quando tem zona de conforto. Sr. Ariovaldo da ACREMBAS 72 

informou ser o representante da Associação dos Clubes, não há necessidade dos 73 

Clubes no Conselho. Sr. Paulo Battisti disse ter clubes que não participam da 74 

associação. Sr. Sadao falou que tem que reunir os clubes e conversar quem 75 

representará, se não estiver de acordo, precisam se manifestar para o Governo. O 76 

COMESP é só consultivo; é apenas uma minuta de lei que pode ser alterada. Sr. Luís 77 

Trajano, da SIEDI, indagou que tirando a cadeira do CONDEFI os PCDs ficam sem 78 

representatividade. O Secretário falou que eles podem participar em outros conselhos 79 

não tem cadeira, mas todos os direitos devem ser preservados; alteração visa a 80 

racionalidade no uso das cadeiras; hoje tem muitas ausências; quem realmente quer 81 

espaço de representação tem que disputar. Sr. João Barros, diretor da UNISANTA, 82 

disse ser a discussão importante, tem que provocar as entidades para amadurecer as 83 

políticas; falou que perante o Ministério da Educação é importante que as 84 

universidades façam parte de Conselhos; desenvolvam projetos; tenha uma força 85 

representativa de desenvolvimento do segmento; defende discussão mais ampliada 86 

sobre as universidades; os atletas, como foi sugerido, não podem representá-la; 87 

completou que ficou mais claro com a segunda minuta. O Secretário de Esportes 88 

informou que vai encaminhar a minuta para a PGM; que os conselheiros devem fazer 89 

manifestação formal, que esta visão deve ser ampliada, não deve ser resolvida em 90 

uma reunião pequena, o retrato anterior era este, mas a dinâmica mudou, a lei é 91 

antiga. Completou que se trata de uma proposta do Secretário e que está trazendo 92 
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para consulta. Sr. José Reinaldo, da UNILUS perguntou se não teriam voz. Sr. Wolney 93 

respondeu que todos tiveram um prazo para sugestões, que por um erro de digitação 94 

teve até um dia a mais que o previsto na última reunião ordinária e mesmo com 95 

atrasos na entrega, o Sr. Secretário havia considerado todas as sugestões recebidas. 96 

Sr. Sadao completou que na presente data era feita apenas uma apresentação do que 97 

seria enviado, após a análise das sugestões. Informou não estar tirando o lugar de 98 

ninguém, apenas ampliando a possibilidade de outros participarem, não carimbando 99 

as cadeiras. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, deu por 100 

encerrada a reunião e, eu Silvia Mara de Oliveira Fonseca lavrei a presente Ata, que 101 

vai por mim assinada e pelo Presidente do Conselho de Esportes. 102 
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