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

Esportes de Santos, iniciada às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete do 2 

mês de setembro, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, sito à Praça 3 

Engenheiro José Rebouças, sem número, Ponta da Praia, Santos, com a presença 4 

dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta na lista de presença 5 

acostada ou anexada como parte integrante a esta ata. Compareceram na reunião 6 

os seguintes conselheiros: Evandro Gomes Silva (SEFIN), José Reinaldo 7 

Nascimento (UNILUS), José Carlos Lopes Penha (UNIP), Marcelo Vasques Casati 8 

(CREF), Marcelo Vasques Casati (UNIMES), Luís Trajano de Oliveira (SIEDI), Luiz 9 

Antônio  Alvarenga (ACREMBAS), Claudia Morganti (SEDS), Ariovaldo Moacir Neves 10 

(ACREMBAS), Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas), José Luiz Gonçalves Oca 11 

(UNISANTA), Vinícius Reberte de Almeida (SEMES), Fábio de Abreu José (SMS), 12 

Sandra Regina Freitas (SEDUC), Márcio Bernardino (SECULT), Maria Tereza Lozano 13 

(UNISANTOS), Mônica Neves (Técnicos), Wolney H. Lima (ACESAN), Paulo Cezar 14 

Battisti (Academias) e Sadao Nakai (SEMES). Justificativa de Ausência: Élio Pinto 15 

Giangiulio (CET); Carlos Augusto de Carvalho e Wagner Bessa (Panathlon); Eduardo 16 

Freire (Técnicos); Marcelo Rossi e Rodrigo Mendonça (SEMES); Simone Rufino e Ana 17 

Amélia (SECOM); Márcio Calves e Anderson Santos (ACS). Convidados: Iracema 18 

Maria Carneiro de Aguiar Menezes (FUPES), Alex Torres (SECULT), Marcos Rafael 19 

Lozano (SEMES). Hugo Duppré e Danielle Zangrando (FUPES), ambos estiveram 20 

presentes, porém não assinaram a Iista de presença. A ata da reunião anterior foi 21 

enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Ordem do dia: 22 

Expediente; Gestão da Arena Santos e Assuntos Gerais. Expediente: 23 

encaminhamento do ofício 29/18-GAB-SEMES para a SECULT, solicitando 24 

informações quanto à apuração do ocorrido na Arena Santos e 30/18-GAB-SEMES 25 

para a FUPES referente à ciência do ocorrido na Arena Santos e medidas tomadas; 26 

ambos prestaram esclarecimentos. A pedido da SEDUC, a Sra. Sandra Freitas, 27 

representante titular, fará parte da Comissão de Esporte Educacional e da Comissão 28 

de Infraestrutura Esportiva; O representante suplente da SEDUC passa a ser o Sr. 29 

Rafael Feijó Torres. Gestão da Arena Santos: Sr. Sadao indagou que ao explanar, na 30 

reunião do mês de agosto, sobre o Evento de Ginástica Artística realizado na Arena,  31 

abriu-se uma discussão entre os conselheiros referente a alguns acontecimentos 32 

durante o Campeonato, como foi percebido por muitos a falta de limpeza, manutenção 33 

e conservação do equipamento além do mais importante, divergências na agenda do 34 

coordenador, que veio a causar prejuízos financeiros e preocupações para os técnicos 35 

da FUPES, que já tinham a data agendada para a ocupação do espaço. Com isso foi 36 

oficializado um convite para que representantes da FUPES e da SECULT 37 

comparecessem a presente reunião para que pudessem esclarecer alguns pontos aos 38 

conselheiros. Em atenção a este convite tivemos presentes à mesa a Sra. Danielle 39 

Zangrando, representando a FUPES e os Srs. Márcio Bernardino e Alex Torres, 40 

representando a SECULT. Após ouvir os fatos narrados pelo Sr. Presidente, o Sr. Alex 41 

se manifestou informando que não tinha pleno conhecimento das tratativas junto a 42 

Arena e que levaria todas as informações retornando em breve com posicionamento 43 

ao Conselho. Desculpou-se pelo Sr. Wellington Lima e Sr. Reinaldo Cirilo não 44 

poderem comparecer, estando presentes em reunião referente a Descidas de Bikes, 45 

em São Paulo. Informou que a Arena Santos era considerada multiuso, igualando 46 
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cultura, esporte, igreja, etc. Após regulamentação através do Decreto 8120/18, 47 

estabelecendo preços e responsabilidades, por ser de maio/18, ainda possui falhas, 48 

mas o agendamento melhorou muito, sendo o espaço usado 80% para eventos 49 

esportivos, principalmente os de grande porte, por terem quadras oficiais e as maiores 50 

arquibancadas de Santos, recebendo até cinco mil pessoas. Sr. Márcio Bernardino 51 

completou que o gerenciamento foi para a SECULT apenas pela razão do DEVENT 52 

ser o responsável pela aprovação de eventos de qualquer natureza. Sr. Sadao 53 

perguntou como funciona o fluxo dos agendamentos, lamentou não ter a presença do 54 

Coordenador do Equipamento que faz a agenda e por ela não ser transparente, é 55 

enviada com os eventos semanais e não anuais, como ocorre com outras Secretarias. 56 

Sr. Alex informou não saber se a SECULT tem conhecimento desta forma de 57 

agendamento, mas que irá se informar, levar nossas sugestões e nos trazer outras, 58 

como por exemplo, a SEMES e a FUPES encaminharem suas agendas ao DEVENT 59 

para que já tenham conhecimento dos agendamentos assim que receberem as 60 

solicitações dos organizadores de eventos. O Presidente disse ser apenas uma 61 

reunião expositiva, para levarem os conhecimentos a SECULT, que está havendo falta 62 

de comunicação, possuem pouco tempo de gestão e que com o Secretário anterior o 63 

Conselho não conseguiu ter esta interlocução. Sr. Márcio disse que a Ginástica 64 

Artística foi o primeiro evento pós regulamentação, que o trâmite precisa ser afinado. 65 

Sra. Danielle Zangrando relatou que a agenda de utilização da Arena é feita 66 

anualmente com os técnicos junto ao coordenador do espaço. Já dividem o horário de 67 

treinos e jogos, prevendo que podem ocorrer outros eventos na data agendada. Sente 68 

muito pela equipe de atletas deixarem muitas vezes de treinar por ter agendamento de 69 

jogos para sub-5, sub-6, sub-9, que poderiam jogar em outro lugar, a quadra é grande 70 

para as crianças que são muito pequenas e logo se cansam. Reforçou que a equipe 71 

da FUPES deveria ser prioridade, completou que a Ginástica Artística já estava 72 

agendada há meses, mas como a agenda é enviada com os eventos da semana, só 73 

tiveram conhecimento nas vésperas do jogo. Indagou que a técnica Mônica esqueceu 74 

de informar sobre o campeonato, mas que era facultativo, já que o horário já era 75 

reservado ao handebol. Essas alterações atrapalham no planejamento, precisa ser 76 

conservado, respeitado, envolve situação financeira, neste caso precisaram ir jogar 77 

em Praia Grande e pagar multa pela substituição de ginásio. Falou que estes 78 

agendamentos deveriam ter anuência da SEMES e da FUPES, não pode ser só do 79 

coordenador. Danielle falou ainda que a prioridade deve ser para o esporte, e isso não 80 

quer dizer que não possam colaborar; a Equipe Realizar já solicitou horário e 81 

conseguiram chegar a um acordo. Completou que acontecem os jogos regionais e 82 

abertos anualmente e atrapalha se falhar os treinos. O Diretor-Presidente da 83 

Fundação acrescentou que se 80% do uso é do Esporte, o equipamento é custeado 84 

pela SEMES, as contas de água, luz, professores, são pagos pela Secretaria de 85 

Esportes que no início à demanda era de mil atendimentos, hoje não passa de cem 86 

munícipes, reafirma que a Arena deveria ser da SEMES. E terminou lamentando a 87 

falta do Coordenador, que é o elo entre todos os envolvidos. Sr. Luiz Alvarenga, diretor 88 

do Conselho, indagou que deveria ter uma única agenda e que parte da arrecadação 89 

pudesse ser repassada para a FUPES, para o Esporte da Cidade. Sra. Mônica 90 

representante suplente dos técnicos e técnica de handebol da FUPES, também pediu 91 

que houvesse respeito com os agendamentos, para não terem que contar com 92 



           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 

prejuízos e transtornos, como na ocasião do ocorrido recentemente. Sr. Sadao falou 93 

que qualquer evento internacional é importante para a cidade, mas que deve haver 94 

organização. Sra. Sandra da SEDUC completou que há erro na parte operacional, só 95 

o coordenador tem acesso à agenda, que falta organização e respeito, falha na 96 

comunicação, deve saber priorizar a cidade e o esporte. Sr. José Oca, fez uma 97 

observação quanto à falta de limpeza, manutenção e conservação do Equipamento. 98 

Sra. Mônica reclamou do mesmo problema na sala de musculação. Sr. Luís Trajano, 99 

da SIEDI, reforçou que a SECULT poderia ajudar a passar a gestão da Arena para a 100 

SEMES que usa mais o equipamento e ainda não teriam que se preocupar com os 101 

agendamentos, que como informado anteriormente são 80% do Esporte. O Presidente 102 

do Conselho sugeriu aos conselheiros que a SECULT seja oficiada com a sugestão de 103 

que a Secretaria defina as atribuições do Coordenador da Arena, que estudem a 104 

possibilidade da agenda ser mais aberta, mais transparente e que haja comunicação 105 

antecipada de qualquer modificação de agenda. Sr. Alex agradeceu o convite e 106 

informou que darão retorno aos questionamentos. Assuntos Gerais: Sr. Sadao 107 

apresentou a todos uma proposta de alteração da composição do COMESP. Relatou 108 

quanto ao protagonismo dos conselheiros, a exigência da paridade, e como deve ser 109 

um Conselho. Solicitou que seja enviada para todos os representantes a cópia da 110 

proposta de alteração da Lei e do Regimento Interno ora apresentado, aguardando 111 

sugestões até dia três de outubro, dia quatro fará reunião interna na Secretaria para 112 

estudarem as informações, dia dez de outubro pedirá uma reunião extraordinária para 113 

finalizarem a proposta que em seguida será enviada para a Procuradoria. A 114 

representante da UNISANTOS e o representante das Ligas Esportivas informaram não 115 

estar de acordo com a alteração na representação das universidades e o 116 

representante suplente da ACREMBAS manifestou-se preocupado com o modo de 117 

representatividade dos clubes. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, 118 

deu por encerrada a reunião e, eu Silvia Mara de Oliveira Fonseca lavrei a presente 119 

Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente do Conselho de Esportes. 120 

 
 
 
 
 
 
 
  SILVIA MARA DE O. FONSECA                                       SADAO NAKAI 121 
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