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Ata da nona 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 quatro do 2 

mês de outubro, 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 no livro de Atas deste 5 

Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Evandro Gomes 6 

Silva (SEFIN), José Reinaldo Nascimento (UNILUS), José Carlos Lopes Penha 7 

(UNIP), Marcelo Vasques Casati (CREF), Marcelo Vasques Casati (UNIMES), Luís 8 

Trajano de Oliveira (SIEDI), Alexsander Guedes (SEMES), Ariovaldo Moacir Neves 9 

(ACREMBAS), Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas), José Luiz Gonçalves Oca 10 

(UNISANTA), Vinícius Reberte de Almeida (SEMES), Fábio de Abreu José (SMS), 11 

Paulo Roberto (SECULT), Gunther Graf Junior (SEDURB), Marcelo Rossi (SEMES), 12 

Milene Correa Oliveira (SETUR), Sandra Regina Freitas (SEDUC), Maria Tereza 13 

Lozano (UNISANTOS), Eduardo Freire (Técnicos), Wolney H. Lima (ACESAN), Paulo 14 

Cezar Battisti (Academias) e Sadao Nakai (SEMES). Justificativa de Ausência: Luiz 15 

Antônio Alvarenga (ACREMBAS), Élio Pinto Giangiulio (CET); Carlos Augusto de 16 

Carvalho (Panathlon); Marcos Calves e Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), 17 

Claudia Morganti (SEDS). Convidados: Marcos Perez (CET). A ata da reunião 18 

anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Foi solicitada pelo Sr. 19 

Marcelo Casati alterações em sua fala, na linha 57, onde se lê “... o CREF faz parte do 20 

Conselho de Esportes apenas como observador...”, leia-se “... o CREF está no 21 

COMESP para observar se todas as atividades oferecidas, se todas as propostas têm 22 

a presença de um profissional de educação física, mesmo porque tem uma 23 

legislação.”, e na linha 59, onde se lê “... como representante da UNIMES disse que a 24 

universidade, se sentiu desprivilegiada...”, leia-se “... como representante da UNIMES 25 

disse que a universidade, se sentiu desprestigiada...”. Pauta: Educação física nas 26 

escolas, Diretrizes orçamentárias e Assuntos Gerais. Educação Física nas escolas: 27 

O Presidente do Conselho, Sr. Sadao Nakai, chamou a Sra. Sandra Freitas, 28 

representante da SEDUC, para relatar quanto a má interpretação da retirada de 29 

educação física nas escolas, discutida em reunião anterior. Sra. Sandra preparou uma 30 

apresentação informativa e explicativa que será encaminhada aos conselheiros, via 31 

email. Informou que a SEDUC enaltece a importância dos professores de educação 32 

física e que há um investimento em formação continuada e desenvolvido a “Educação 33 

Física em destaque” para valorização destes profissionais, principalmente pelas 34 

mudanças requeridas pela Base Nacional; a matriz curricular conta com aulas de 35 

dança, atletismo, lutas, práticas corporais de aventura, jogos e brincadeiras; disse 36 

ainda que no contra turno desenvolvem o projeto “Esporte na Escola”, onde os 37 

conhecimentos desportivos se integram com as competências técnicas para que os 38 

alunos interessados possam ser estimulados à prática esportiva e posterior 39 

encaminhamento às escolinhas da PMS. Trabalham atualmente com 880 alunos 40 

divididos em 7 modalidades; sugere uma parceria mais eficaz com a SEMES para 41 

divulgação das escolinhas nas escolas; quanto as aulas duplas, informou que fica a 42 

critério da unidade escolar e disponibilidade de horário do professor, tendo em vista 43 

que estes, trabalham em mais de uma rede ou escolas, impossibilitando a 44 

organização destes horários; outro ponto é a questão da faixa etária dos alunos, 45 

muitos não conseguem acompanhar a intensidade da aula dupla, por esta razão é 46 
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dada a autonomia à escola; sugere que as Secretarias reflitam quanto a ações de 47 

maior atendimento à crianças e adolescentes, bem como parcerias com os Clubes da 48 

cidade e Instituições, a fim de promover o acesso ao esporte de formação e a prática 49 

competitiva. Diretrizes orçamentárias: Sr. Evandro, representante da SEFIN, 50 

apresentou seus conhecimentos quanto ao desenvolvimento da peça orçamentária na 51 

PMS, os conselheiros receberão a apresentação por email. Fez uma breve 52 

explanação referente a LDO, PPA e LOA; indicou o ciclo orçamentário; termos 53 

importantes usados; tipos de receitas, despesas e fontes; código de aplicação, 54 

utilizando sempre a Secretaria de Esportes como exemplo; explicou o caminho para a 55 

elaboração dos projetos de LDO e LOA; as obrigações legais com SMS e SEDUC; 56 

demonstrou os Encargos Gerais do Município (EGM), da SEMES, comparando dois 57 

mil e dezessete e dois mil e dezoito, e a influência da receita externa no orçamento de 58 

um órgão; Informou que por fim os valores são apresentados ao Secretário de 59 

Finanças e, posteriormente, ao Prefeito Municipal. Finalizou que a solicitação de mais 60 

recursos ao orçamento do órgão deve ser feita antes ou durante a elaboração do 61 

orçamento. Assuntos Gerais: Sr. Vinícius informou que estava sendo solicitado pela 62 

Ouvidoria a sugestão de indicadores do PDR para o Conselho de Esporte e que 63 

poderão ser enviados por email até o dia 31 do presente mês. Sr. Vinícius 64 

encaminhará por email o link dos indicadores da SEMES, para que não tenha 65 

duplicidade da indicação; Sr. Gunther da SEDURB, informou que pretende elaborar 66 

mapa com localização das atividades do esporte, das escolas, para incluir no 67 

SigSantos. Sr. Paulo Battisti, das Academias Esportivas se mostrou surpreso em 68 

relação as atividades desenvolvidas nas escolas. Sra. Maria Tereza, da UNISANTOS, 69 

perguntou ao presidente como vai ficar as cadeiras para as Universidades no 70 

Conselho, já que esteve impossibilitada de comparecer na reunião extraordinária. Sr. 71 

Sadao informou que na minuta de alteração da legislação constam duas cadeiras para 72 

as Universidades, sendo dois titulares e dois suplentes escolhidos entre seus pares e 73 

que apenas o CREF permanece como indicação na Sociedade Civil, o restante será 74 

escolhido por eleição. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, 75 

informou do seu retorno à Câmara de Santos e deu por encerrada a reunião e, eu 76 

Silvia Mara de Oliveira Fonseca lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 77 

Presidente do Conselho de Esportes. 78 
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