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

Santos, realizada às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco do mês de julho, no 2 

auditório da Secretaria Municipal de Esportes, sito à Praça Engenheiro José Rebouças, sem 3 

número, Ponta da Praia, Santos, com a presença dos conselheiros e colaboradores, cuja 4 

assinatura constam na lista de presença acostada ou anexada como parte integrante a esta ata. 5 

Compareceram na reunião os seguintes conselheiros:  Ariovaldo Moacir Neves (ACREMBAS), 6 

Carlos Augusto de Carvalho (Panathlon), José Carlos Lopes Penha (UNIP), José Reinaldo do 7 

Nascimento (UNILUS), Evandro Gomes Silva (SEFIN), José Luiz Gonçalves Oca (UNISANTA), 8 

Luís Antonio de Alvarenga (ACREMBAS), Hélio Naldoni Jr. (SEDUC), Eduardo S. Freire 9 

(Técnicos), Élio Pinto Giangiulio (CET), Alexsander José Guedes (SEMES), Vinícius Reberte de 10 

Almeida (SEMES), Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Luís Felipe Lunarde Rigotto 11 

(SEDURB), Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas), Magali Leite de Freitas (SEDS), Wolney 12 

H. Lima (ACESAN), Sadao Nakai (SEMES), Marcelo Rossi (SEMES); Justificativa de Ausência: 13 

Paulo Cézar Battisti (Academias Esportivas), Marcelo Casati (CREF), Marcelo Casati (UNIMES), 14 

Sandra Freitas (SEDUC), Claudia Morganti (SEDS); Convidados: Iracema Aguiar (FUPES), Hugo 15 

Duppre (FUPES), Eduardo Leonel (SEMES);  Munícipe: José Roberto Oliveira (LIDESAN). A ata 16 

da reunião anterior foi enviada por email para leitura dos conselheiros. Ata aprovada.  Ordem do 17 

dia: Expediente; Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae; Exposição da 18 

participação de Santos nos Jogos Regionais 2018. Campeonato Santista de Ciclismo; 19 

Apresentação das conquistas da paratleta Beth Gomes e Assuntos Gerais. Expediente:  O 20 

representante titular da UNISANTA passa a ser o Senhor JOSÉ LUIZ GONÇALVES OCA; na 21 

primeira Reunião Ordinária, do biênio dois mil e dezoito, dois mil e dezenove a representante 22 

titular da SEDS, Sra. Cláudia Morganti esteve presente à reunião, mas não assinou a lista de 23 

presenças e sim apenas o Termo de Posse, a lista de frequência será retificada; Leitura do 24 

requerimento da Câmara Municipal número quatro mil e noventa e três do ano de dois mil e 25 

dezoito, referente aos votos de congratulações, encaminhado pelo vereador Braz Antunes Mattos 26 

Neto, à atleta Ana Maria Ribeiro dos Santos, que representa o Memorial, a Prefeitura e a FUPES, 27 

em razão de ter alcançado a medalha de ouro no Campeonato de Atletismo da Federação 28 

Paulista de Atletismo, realizado em maio em Campinas, nos três mil metros da Marcha Atlética 29 

Feminino Adulto, assim como suas grandes conquistas nos Jogos Abertos e Regionais de dois mil 30 

e dezesseis e dois mil e dezessete, quando colecionou várias medalhas, mostrando que, aos 31 

cinquenta anos, é uma das mais destacadas atletas santistas, mesmo enfrentando toda série de 32 

dificuldades, entre elas a necessidade de assistência a seu filho, acometido por doença crônica. 33 

Conforme deliberado em reunião anterior, foi enviado em onze de julho o ofício do COMESP de 34 

número vinte e cinco ao Santos Futebol Clube, referente as Modalidades Olímpicas e à SEFIN o 35 

vinte e seis quanto a isenção de IPTU para clubes. Estamos aguardando o retorno com as 36 

informações solicitadas. Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae: Sr. 37 

Wolney Lima, Diretor do Conselho, apresentou os projetos Gotas do Judô 1, processo 38 

11585/2017-04, Gotas do Judô 2, processo 11588/2017-94 e Gotas de Judô 3, processo 39 

11590/2017-36 todos do proponente Assistência a Infância de Santos – Gota de Leite.  Projetos 40 

aprovados. Sr. Sadao Nakai informou estar discutindo com a SEFIN a interpretação da lei do 41 

Promifae, procurando a possibilidade de aprovação de um número maior de projetos. Exposição 42 

da participação de Santos nos Jogos Regionais 2018: O Presidente da Fundação Pró-43 

Esportes de Santos, Sr. Hugo Duppre apresentou um relatório quanto a logística e preparação 44 

para os jogos, a estrutura do alojamento, cronograma das atividades, participação e resultados e o 45 

orçamento da Fundação. Informou da conquista do segundo lugar, pela Cidade e demonstrou 46 

fotos de equipes participantes e da volta do handebol masculino que estava extinto a dois anos. 47 

Sr. José Renato, representante da UNILUS perguntou qual o critério para o corte de orçamento 48 

quando se faz necessário. Sr. Hugo respondeu que há um corte de modalidades para 49 

participação, prevalecendo as olímpicas, mas que gostariam de poder atender a todas. 50 

Campeonato Santista de Ciclismo: Sr. Marcelo Rossi, chefe do Departamento de Atividades e 51 

Eventos Esportivos, em substituição, relatou que o Campeonato passa a ser um Festival de 52 



           PREFEITURA DE SANTOS  
                    Secretaria de Esportes 

 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP 
CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab.semes@santos.sp.gov.br 

Ciclismo, com 4 categorias, em um formato diferente procurando fomentar a modalidade e atrair 53 

um número maior de participantes. Será homenageado o atleta Luís Gonzaga Gama, ex-ciclista 54 

que em um mil novecentos e setenta e seis criou a equipe Gama de Ciclismo na cidade de 55 

Santos. O Presidente Sadao completou que em razão de problemas viários, com muitos eventos 56 

de rua no ano anterior, estudaram junto a Federação de Ciclismo a possibilidade de fazer o 57 

Festival, incentivando o uso da bicicleta com premiação para todos os participantes, em áreas de 58 

vulnerabilidade como nas proximidades do Mercado Municipal e Perimetral. Apresentação das 59 

conquistas da paratleta Beth Gomes: Eduardo Leonel, professor da SESPAD e técnico da Fast 60 

Wheels, equipe de paratletismo, relatou sobre a paratleta Beth Gomes que foi homenageada pelo 61 

Prefeito por suas conquistas em dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, informou que a atleta 62 

ganhou 4 premiações e bateu três recordes em vinte e sete dias. Solicita aos conselheiros 63 

divulgação para a atleta e para os jogos paralímpicos. Assuntos Gerais: O representante dos 64 

técnicos, Sr. Eduardo Freire, declarou que em sua opinião o Conselho traz boas ideias, iniciativas, 65 

intenções, mas não sai da reunião, não prosseguindo com o assunto. Em seguida falou sobre o 66 

manifesto que preparou e sugeriu que os conselheiros levem ao Presidente da Câmara e 67 

Vereadores pois na L.D.O. de dois mil e dezenove está prevista uma diminuição de verba para o 68 

esporte. Aproveitou para agradecer ao Sr. Ariovaldo, representante suplente da ACREMBAS, que 69 

quando presidente do Clube 2004 acreditou e apostou no handebol masculino, que este ano 70 

participou dos Jogos Regionais. A Sra. Magali Freitas, da SEDS discorda da transferência de 71 

recursos do orçamento da Política de Assistência Social para qualquer outra Política, tendo em 72 

vista que esta já possui um índice muito baixo para as suas demandas. Completou que quando 73 

falam de proteção integral, se referem as garantias básicas de sobrevivência, as quais fortalecem 74 

a função protetiva das famílias, e que o Esporte é apenas um dos aspectos do processo de 75 

garantia de direitos, que necessita ser complementado por outras Políticas. Sr. Evandro, da 76 

SEFIN, disse que pela situação atual todas as Secretarias estão passando por cortes 77 

orçamentários. Informou ainda que a questão de recurso é política de governo, que a Secretaria e 78 

o Conselho precisam fazer com que o Prefeito acredite o quanto o Esporte é importante para a 79 

Cidade e inclua em seu Plano de Governo. O Presidente Sadao declarou que a peça orçamentária 80 

é criada dentro de cada Secretaria e que a abordagem política é importante. Completou que 81 

dentro do valor disponibilizado aos Vereadores têm como direcionar para as Secretarias e que os 82 

conselheiros devem sim ir aos vereadores, mas não pedir transferência de recursos do orçamento 83 

proposto e sim o direcionamento de recursos das emendas parlamentares para o Esporte. Sr. 84 

Trajano, da SIEDI, falou que a construção, de unidades de saúde e educação, é cara e que ainda 85 

faltam os recursos com médico e material, que está sendo necessário buscar outras alternativas 86 

como emendas de Deputados, sugeriu que o Esporte busque alternativas que não sejam os 87 

recursos da Prefeitura. Sr. Hélio, representante suplente da SEDUC, disse que a tempos atrás as 88 

escolas tinham aulas de educação física, que eram importantes para a formação das crianças, os 89 

que se destacavam eram encaminhados para os Clubes. E que hoje as escolas não têm mais 90 

espaço para esta atividade, acredita que as Secretarias deveriam se reunir com o Prefeito para 91 

traçar metas para Educação e Esporte. Sr. Sadao informou que os pleitos precisam ser 92 

fortalecidos, necessita ter o Plano Municipal de Esporte que já foi solicitado e espera ter ao menos 93 

a minuta até o término de seu mandato. Declarou que o Deputado Paulo Correa está 94 

disponibilizando recurso para reforma escolar e telhado das quadras do Rebouças, que o 95 

Conselho e a Secretaria deveriam participar destes projetos e completou que cabe ao Conselho 96 

enviar sim a solicitação aos Vereadores e ao Presidente da Câmara. Sr. Hélio, da SEDUC, 97 

completou que poderiam enviar documento também à Secretaria de Educação abordando o 98 

porquê da retirada das aulas de educação física da grade de aulas. O Sr. Oca, represente titular 99 

da UNISANTA, referente aos recursos orçamentários entende que se há um aumento de recursos 100 

para o Município, todas as Secretarias deveriam acompanhar o aumento e não ter redução, se 101 

estiver apresentando resultados em sua área. Sr. Sadao disse que a peça orçamentária não é 102 

recurso próprio do município, o custeio de programas, planejamento de atividades esportivas, 103 

taxas federativas, participação em campeonatos, uniformes e etc, vem de terceiros, a FUPES não 104 
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conseguiria tudo sozinha. Completou que a FUPES e a SEMES devem ter claro o que necessitam 105 

de recurso, para poder pleitear e que o Ministério do Esporte possui uma boa verba para 106 

disponibilizar para projetos, que a equipe técnica da SEMES está de prontidão para um bom 107 

planejado buscando aportá-lo. Informou ainda que junto ao Profº Eduardo Leonel está discutindo 108 

junto à SIEDI a possibilidade da criação de um projeto para que após a entrega da piscina de 109 

cinquenta metros, o espaço ocupado pelas piscinas menores possa ser usado para uma minipista 110 

de atletismo multiuso, para atletas e paratletas. E que a Prefeitura não possui orçamento para esta 111 

obra, mas tem a verba DADE e recursos financeiros Federais e Estaduais para infraestrutura que 112 

poderia ser utilizado. Sr. Eduardo Freire, perguntou quanto ao andamento da obra no ginásio 113 

poliesportivo do M. Nascimento. Sr. Sadao falou que continua na pendência da empreiteira 114 

cumprir o proposto no início da obra, que a Prefeitura não aceitará o equipamento enquanto não 115 

estiver completamente finalizado. Sr. Trajano sugeriu que todos os atletas que participaram dos 116 

Jogos Regionais sejam premiados, mesmo que seja apenas com um certificado, como 117 

agradecimento pelo esforço dispensado. Sr. Sadao solicitou que a Fundação Pró-Esporte verifique 118 

a possibilidade. Sr. José Roberto, munícipe e Presidente da LIDESAN, Liga Desportiva Santista, 119 

indagou o porquê de não ter mais escolinhas no Pagão. Sr. Sadao disse que o campo é para uso 120 

social, com agendamentos e festivais, as escolinhas querem utilizar chuteira, o que não está 121 

sendo permitido em razão da conservação do gramado e os Campeonatos caracterizavam o 122 

espaço como Estádio de Futebol. Sr. José Roberto diz que há comprovação de que o suor do pé 123 

mata a grama, que no Pagão sempre houve a escolinha municipal e que já participou de muitos 124 

campeonatos no local com a Liga. Completou que na região não existe nenhum espaço como ele 125 

e que as crianças da região ficam muito ociosas. Sr. Wolney indagou que como jornalista precisou 126 

divulgar o society por não ter procura no CER-ZN. Sr. Sadao falou que o Pagão é o único 127 

equipamento de campo, que há estudos para a troca por grama sintética, poderia assim ser usado 128 

mais frequentemente sem prejudicar o campo e que estavam acontecendo Campeonatos Oficiais, 129 

levados pela Federação, provocando o Ministério Público, espera que os assuntos estejam 130 

definidos até o próximo ano. Sr. Wolney convidou a todos para prestigiarem, de treze a dezenove 131 

de agosto a Confederação de Ginástica Artística que trará vários atletas para Santos, para 132 

participarem do Campeonato Brasileiro de Especialistas e para a final do Campeonato Brasileiro 133 

Adulto por Equipes que serão realizados na Arena Santos. Sr. José Roberto perguntou o que 134 

significa um projeto entregue no Promifae estar na nuvem. Sr. Sadao e Sr. Marcelo Rossi, como 135 

membro da CIAC informaram que o projeto foi analisado e está aguardando a análise dos demais 136 

para ser reanalisado para a definição final. Sr. José disse ter vindo à Secretaria três vezes e a 137 

informação é sempre para que aguarde, sem maiores esclarecimentos. Sr. Sadao pediu que o Sr. 138 

Marcelo Rossi leve à CIAC que a Comissão deverá readequar a informação oficiada para as 139 

entidades. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, deu por encerrada a reunião e, 140 

eu Silvia Mara de Oliveira Fonseca lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 141 

Presidente do Conselho de Esportes. 142 
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