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Ata da quinta reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito, do Conselho Municipal de 1 

Esportes de Santos, realizada no vigésimo sétimo dia do mês de junho, no auditório da 2 

Secretaria Municipal de Esportes, Praça Engenheiro José Rebouças, s/n � Ponta da Praia. O 3 

Presidente do Conselho, Sr. Sadao Nakai, iniciou a reunião solicitando aos presentes um 4 

minuto de silêncio pelo falecimento do conselheiro titular da UNISANTA, Sr. Milton José 5 

Ribeiro, o Prof. Mono, em seguida justificou a ausência dos dois diretores, sendo a mesa 6 

composta apenas pelo Presidente. Pauta do dia: Leitura e aprovação da ata anterior; 7 

Expediente; Apresentação dos projetos aprovados pelo Promifae em 2018; O.S.s 8 

vencedoras do Chamamento Público; Andamento das obras da SEMES e Assuntos 9 

Gerais. Feita leitura da ata anterior. ATA APROVADA. Justificativa de ausência: ACESAN, 10 

ACREMBAS, ACS UNIP, UNISANTA, SECOM e UNISANTOS. Apresentação dos projetos 11 

aprovados pelo Promifae em 2018: Sr. Paulo Battisti, como Presidente da CIAC, explanou 12 

quanto aos números de projetos aprovados para 2018; entraram 87 projetos, sendo 69 13 

aprovados, 1 arquivado e 17 reprovados; 28 destes projetos já estão na SEFIN para 14 

conferência das certidões dos patrocinadores; a verba de aproximadamente 1.600.000,00 já 15 

está comprometida, média de 58.000,00 por projeto. Para que todos os 69 aprovados fossem 16 

captados estima-se um valor de 3.800.000,00. Sr. Alexsander Guedes, representante da 17 

SEMES, sugeriu que os projetos sejam separados por setor de atuação, facilitando a análise. 18 

Sr. Battisti informou que os projetos de cunho social ainda equivalem a 60%, a comissão está 19 

analisando para fazer o direcionamento para maioria esportiva. Sr. Trajano da SIEDI 20 

constatou que mesmo tendo outros aprovados não há crédito para atendê-los; Sr. Marcelo 21 

Casati, representante da UNIMES e CREF, sugere que seja solicitado ao Executivo ou 22 

Legislativo a revisão do percentual de 0,02% disponibilizado para o Promifae. Sr. Sadao deu 23 

uma breve explicação de como funciona o Promifae e acrescentou ser positiva a sugestão do 24 

Sr. Casati. Sr. Battisti acredita que inicialmente deve ser pleiteada a revisão da legislação, que 25 

atualmente possui várias interpretações, ou os dois pedidos ao mesmo tempo. Sr. Paulo 26 

Roberto, representante da SECULT, propõe que seja aceito apenas um projeto por entidade, 27 

para beneficiar um número maior de solicitantes e que os projetos aprovados que ficam sem 28 

direito ao aporte sejam oferecidos para as empresas buscando o financiamento. Sr. Battisti 29 

respondeu que as empresas perceberam que não precisam dispor de dinheiro, então só 30 

aceitam projetos incentivados. Sr. Donald, da Fundação Settaport, perguntou se não existe a 31 

política esportiva para a cidade. Sr. Sadao informou que solicitou à equipe de gestão uma 32 

proposta de Plano Municipal de Esporte para posterior apresentação ao Conselho para 33 

discussão. Esclarece também que atualmente a Semes oferta aproximadamente quatorze mil 34 

vagas e que a formação de atletas não chega a dez por cento deste número, sendo 35 

necessária junto ao Conselho a definição de estratégias para aumentar esta porcentagem e 36 

comprovar que o esporte não é só saúde e assistência social; Grupo de gestão da SEMES e 37 

CIAC ficaram de alinhar o protocolo do Promifae com o Programa de Incentivo Federal e 38 

Estadual para auxiliar nos comparativos. O.S.s vencedoras do Chamamento Público: Sr. 39 

Sadao explicou a diferença de termo de fomento e do termo de colaboração, informou quais 40 

foram as empresas vencedoras. Andamento das obras da SEMES: Sr. Sadao indagou que 41 

o ginásio poliesportivo do M. Nascimento, por determinação do Sr. Prefeito só será recebido 42 

com cem por cento da obra aprovada. Houve problema de vazamento, impermeabilização e 43 

troca do piso que está sendo negociada pela SIEDI, além de pastilhas que serão colocadas 44 

do lado externo do ginásio; a piscina do Rebouças está com previsão de entrega para o final 45 

do ano, mas utilizando a mesma premissa, a Secretaria só fará o recebimento com 100% da 46 

obra concluída e aprovada; com emendas do Deputado Paulo Correa temos obra no Posto 3, 47 

Posto 7, estruturação da quadra de basquete da Praça da Paz, instalação de equipamentos e 48 

playground que serão entregues após assinatura do documento. Assuntos Gerais: Sra. 49 

Claudia Morganti, representante da SEAS, solicitou que os adolescentes encaminhados pela 50 
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Secretaria de Assistência Social possam auxiliar em tarefas junto aos professores da 51 

Secretaria de Esportes. Sr. Casati informou que em outras gestões isso já aconteceu, 52 

ajudavam os professores montando redes, carregando material, etc. Sr. Sadao declarou não 53 

ter conhecimento das experiências anteriores com os adolescentes, pediu que entre em 54 

contato com o DEATIV para colocá-los no setor náutico, como solicitou a Sra. Claudia e que 55 

construíssem um protocolo de atuação e uma forma de sensibilização junto aos professores. 56 

Sr. Casati diz que após a quarta reunião ordinária que ocorreu na UNIMES, em conversa com 57 

os alunos foi indagado o porquê de ter tão poucos conselheiros na cidade de Santos. Refletiu 58 

que falta uma participação mais efetiva, mais presente dos conselheiros do esporte e 59 

continuou agradecendo a homenagem ao seu pai, Prof. Godofredo José Casati Júnior, no Dia 60 

do Esportista Amador, com ato no Museu Pelé e colocação da placa no Cemitério da Filosofia. 61 

Sr. Sadao informou ser muito importante a opinião de um familiar de homenageado e quanto 62 

as ausências nas reuniões, é possível que as pautas não estejam despertando interesse aos 63 

conselheiros. Casati questionou o por que do CONDEFI, com ausência de atuação e não ter 64 

vindo ou justificado em nenhuma das reuniões deste biênio possuir uma cadeira no Conselho 65 

e conselhos como idoso e saúde, por exemplo, não terem a mesma oportunidade. Sr. Battisti, 66 

completou dizendo que os conselheiros têm a política de que nada acontecia nas reuniões, é 67 

necessária a divulgação de que o COMESP está tendo uma representatividade melhor, que o 68 

grupo faz inclusive reivindicações ao Executivo.  Sr. Eduardo, representante dos técnicos, 69 

sugere que se crie uma comissão para visitar o gabinete dos Vereadores e Secretários 70 

explicando o papel do esporte, inclusive a importância para a Saúde e Assistência Social; por 71 

sua solicitação, foi deliberado pelo COMESP que seja feito um documento, assinado pelo 72 

Presidente do Conselho de Esportes junto com o Presidente do Conselho Deliberativo da 73 

FUPES, que possui nove modalidades olímpicas no Santos Futebol Clube, pedindo 74 

informações quanto a intenção de retirar a pasta de modalidades olímpicas do Clube; informar 75 

qual o impacto que tem estes esportes para a Cidade e até mesmo para a Baixada Santista; 76 

oferecer o COMESP caso necessário para auxiliar na gestão. Nada mais a ser tratado, o 77 

Presidente do Conselho encerrou a reunião, e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, redigi a 78 

presente Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente Sadao Nakai.  79 

 
 
 
 
 
 
 

  SILVIA MARA DE O. FONSECA                                     SADAO NAKAI 80 

                  Secretária                                                 Presidente do COMESP                           81 
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RESUMO DAS PARCERIAS 

 
Edital de Chamamento Público – Termo de Colaboração e Fomento 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO  
 
1) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM 
 
Bloco de Atividades: Esportes de Participação e Formação. 
Modalidades: Musculação, Futebol de Campo, Canoagem, Judô e Karatê. 
 
Local das Atividades: Área Continental de Santos - Bairro Caruara. 
 
Valor do Repasse: R$ 124.269,60 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e nove 
reais e sessenta centavos)  
 
2) INSTITUTO COM VOCÊ A GENTE FAZ 
 
Blocos de Atividades:  
I) Atividades Aquáticas (Natação e Hidroginástica); 
II) Atividades Esporte (Futsal e Basquete); 
III) Atividades Fitness (Alongamento, Ginástica, Patinação, Pilates, Ritmos e Yoga); 
IV) Atividades Lutas (Judô, Muay-Thai e Taekwondo); 
V) Atividades Esportes Náuticos e de Prancha (Body Board, Canoagem, Surf e Stand 
UP). 
 
Local das Atividades: CEZNO, M.Nascimento Jr e Rebouças. 
 
Valor do Repasse: R$ 358.020,00 (Trezentos e cinquenta e oito mil e vinte reais) 
 
 
TERMO DE FOMENTO  
 
1) UNIÃO DE AMPARO À COMUNIDADE DE ESCOLAS PÚBLICAS – UACEP 
 
Bloco de Atividades: Bem-Estar e Esportes 
Modalidades: Futsal, Ginástica Localizada e Tamboréu 
 
Local das Atividades (Futsal e Ginástica Localizada): UME DOS ANDRADAS II – Rua 
Alm. Ernesto de Mello, nº 130 – Aparecida. 
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Local da Atividade (Tamboréu): Praia do Embaré (Av. Bartolomeu de Gusmão em 
frente à Rua Oswaldo Cochrane). 
 
Valor do Repasse: R$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos reais). 
 
2) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OSVALDO DE ROSIS – ABOR 
 
Bloco de Atividades: Atividades Aquáticas, de Bem-Estar, Dança, Esportes Coletivos, 
Fitness, Artes Marciais e outros blocos de inovação.  
 
Modalidades: Capoeira, Dança de Salão, Dança do Ventre, Dança Samba Rock, Dança 
Ritmos/Zumba, Futebol, Ginástica, Hidroginástica, Karatê, Jiu Jitsu, Judô, Natação, 
Pilates, Tai chi chuan, Rugby, Biatlon. 
 
Local das Atividades: Praça Primeiro de Maio s/nº – Ponta da Praia. 
 
Valor do Repasse: R$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos reais). 
 
3) SOCIEDADE ESPORTIVA CANTAREIRA 
 
Bloco de Atividades: Esportes (Coletivos) 
Modalidade: Futebol de Campo 
 
Local da Atividade: na Sede do Cantareira, Rua Professor Nelson Spindola Lobato s/nº 
 
Valor do Repasse: R$ 134.140,92 (cento e trinta e quatro mil, cento e quarenta reais e 
noventa e dois centavos). 
 
 
 
 

    GABINETE SEMES 
 
 
 
 


