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

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

mês de novembro, 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: José Reinaldo 6 

Nascimento (UNILUS), José Carlos Lopes Penha (UNIP), Carlos Augusto de Carvalho 7 

(Panathlon), Marcelo Vasques Casati (CREF), Marcelo Vasques Casati (UNIMES), 8 

Luís Trajano de Oliveira (SIEDI), Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Luiz 9 

Antônio Alvarenga (ACREMBAS), Élio Pinto Giangiulio (CET), Hélcio B. Padovam 10 

Filho (Ligas Esportivas), Vinícius Reberte de Almeida (SEMES), Mônica Neves 11 

(Técnicos), Fábio de Abreu José (SMS), Paulo Roberto (SECULT), Gunther Graf 12 

Junior (SEDURB), Marcelo Rossi (SEMES), Rodrigo Mendonça (SEMES), Wolney H. 13 

Lima (ACESAN) e Paulo Cezar Battisti (Academias). Justificativa de Ausência: 14 

Cláudia Morganti (SEDS), Evandro Gomes Silva (SEFIN), Maria Tereza Lozano 15 

(UNISANTOS), Sandra Regina Freitas (SEDUC), José Luiz Gonçalves Oca 16 

(UNISANTA) e Alexsander Guedes (SEMES). Convidados: Donald Verônico A. Silvia 17 

(SETTAPORT) e Marcos Lozano (SEMES).  Os diretores Sr. Wolney Lima e Sr. Luiz 18 

Alvarenga deram início à reunião na ausência do Presidente, que na qualidade de 19 

Secretário de Esporte, solicitou exoneração do cargo, perdendo assim o direito a 20 

cadeira no Conselho. A ata da reunião anterior foi enviada por e-mail para leitura dos 21 

conselheiros. Ata aprovada. Leitura do ofício 35/2018 – COMESP, enviado à FUPES, 22 

referente Projeto Campeão na Escola (deliberado pelo então Presidente Sr. Sadao 23 

Nakai na reunião do mês de outubro), protocolada a entrada na FUPES em 24 

08/11/2018. Pauta: Balanço dos Eventos Esportivos do Município de Santos em 2018 25 

e Assuntos Gerais. Balanço dos Eventos Esportivos do Município de Santos em 26 

2018: Explanação do Sr. Marcos Rafael Lozano, chefe do DEATIV, que apresentou a 27 

estatística dos eventos realizados pela Secretaria e informou das adequações que 28 

foram necessárias para melhorar o desenvolvimento das atividades, visto que a verba 29 

para a execução dos eventos está cada vez mais reduzida e que como normalmente 30 

há um número de faltas que chega aos 20% dos inscritos de cada campeonato, estão 31 

ajustando a logística considerando esta baixa. No Águas Abertas foi feita a Prova 32 

Comemorativa da Cidade e mais quatro etapas durante o ano. O Campeonato mais 33 

numeroso é o Pedestrianismo, onde são abertas 2000 vagas tendo um número bem 34 

maior de medalhas e premiação; a prova do SESC por trazerem atletas de seu circuito 35 

de corridas e a da UNIP que tem o percurso na orla da praia, são as com o maior 36 

número de participantes; Festival de Ciclismo com apenas uma etapa e o Triathlon, 37 

três etapas.  No dia 13 de dezembro acontecerá a premiação geral dos Campeonatos, 38 

no auditório do SESC. Além disso ocorrerá no dia 02 de dezembro a Descida Ciclística 39 

da Anchieta com o número atualizado de 30.000 inscritos e na mesma data o 28º 40 

Troféu Brasil de Triathlon; Sr. Carlos Carvalho, representante do PANATHLON disse 41 

faltar atendimento mais equilibrado na marcação da pontuação do Águas Abertas, 42 

informou que ano passado a equipe de Mongaguá chegou com um minuto de atraso e 43 

foi proibida de participar, este ano houve a mesma situação com um atleta da região, 44 

ressalta que isso desestimula os atletas que decidem não retornar ao evento, 45 

completou dizendo que o tipo de premiação também desmotiva por ser só para os 3 46 
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primeiros gerais e 3 equipes; os atletas estão migrando para outras praias do litoral, 47 

onde acontece o mesmo tipo de evento. Sr. Marcelo Casati, representante do CREF e 48 

UNIMES, falou que devem atender o regulamento, este um minuto serve de 49 

aprendizado, precisa criar o hábito de seguir os horários, contar com os imprevistos. 50 

Battisti, informou que o período de validação do atleta é de 2 horas, calculando os 51 

imprevistos, prever atrasos. Assuntos Gerais: Sr. Luís Trajano, da SIEDI, perguntou 52 

se os eventos são tirados do orçamento da Secretaria, Sr.  Lozano respondeu que 53 

sim; também questionou o número de ausências nos Campeonatos. O Secretário 54 

Adjunto da SEMES, Sr. Paulo Battisti, justificou que tanto em Águas Abertas como no 55 

Pedestrianismo, quando chove, tem tempo ruim as pessoas realmente não participam, 56 

precisam rever o regulamento, descobrir o que acontece, eventos gratuitos tem menos 57 

interesse. Sr. Casati, completou que há falta de comprometimento por ser gratuito, se 58 

não tiver vontade o participante não aparece. Sr. José Reinaldo, da UNILUS indagou 59 

se é inviável reduzir o número de medalhas para baixar os custos. Sr. Battisti 60 

respondeu que a medalha estimula os participantes. Sr. Casati completou que não é 61 

só a medalha, toda a estrutura é para o número de inscritos, fruta, água, chip. Sr. 62 

Wolney, informou que a Secretaria está sem Secretário e sem o Presidente do 63 

COMESP, no regulamento não tem nada que impeça que está reunião acontecesse, 64 

haverá mais uma em dezembro, recesso em janeiro e retorno em fevereiro, precisam 65 

estudar a situação, não há necessidade de o Presidente ser o Secretário e sim um 66 

conselheiro do Poder Público. É proposta uma votação para definir se a eleição de 67 

Presidente seja dia doze de dezembro. Sr. Casati informou que o Conselho por muitas 68 

vezes está se confundindo com Secretaria de Esportes, elegendo sempre o Secretário 69 

como Presidente, o Conselho é um consultor do esporte e não um apenso da 70 

Secretaria; não acredita ser salutar o Secretário ser o Presidente, pois as funções se 71 

confundem e o Conselho perde autonomia; participa de outros Conselhos onde o 72 

Secretário não participa, o Conselho tem que seguir a vida própria, desvinculada a 73 

Secretaria. Sr. Wolney acredita que deveria ser alguém da pasta, de qualquer maneira 74 

será a opinião da maioria. Sr. Casati verificou no regimento que não diz nada quanto o 75 

Presidente ter que ser do Poder Público, a Sociedade Civil também poderá se 76 

candidatar apenas o secretário do COMESP tem que ser servidor público. Votação 77 

para eleição do Presidente resultou em 9 (nove) votos a 8 (oito) para que seja em 78 

dezembro. Será consultado no DEARTI se o suplente tem direito a se candidatar e 79 

como devem ser os procedimentos. As orientações serão informadas com 80 

antecedência para otimizar a votação. Sr. Casati disse acreditar ser negativo para o 81 

Esporte a SEMES ficar um mês sem a definição de um Secretário, o Esporte tira 82 

criança da rua, melhora a vida do adulto saudável e dá qualidade de vida ao idoso, 83 

mas está parecendo uma Secretaria renegada pelo governo; não sabe se cabe fazer 84 

um questionamento ao Prefeito ou ao Governo, se pergunta se na SMS, SEDUC, 85 

SESEG ficaria sem Secretário. Sugeriu também que o Conselho envie votos de 86 

Congratulações à FUPES pelo Terceiro lugar nos Jogos Abertos, cumprimentou a 87 

conselheira Sra. Mônica Vicente das Neves, pela equipe que foi campeão nos jogos. 88 

Sr. Fabio faz um complemento dizendo que no manifesto deveria sugerir que o 89 

Secretário fosse da Secretaria de Esportes. Sr. Wolney disse que cabe a discussão do 90 

envio do documento, mas sugerir um Secretário não, o conselho é consultivo, este 91 

cargo é de confiança do Prefeito. Sr. Casati sugeri um oficio em que mostre a 92 
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estranheza, indignação e o descontentamento em relação ao governo. A indignação 93 

vai ao ponto do que não é normal, aquilo que sai do normal é indignação. Sr. Paulo 94 

Battisti diz responder administrativamente por ordem de uma Portaria, mas não é o 95 

Secretário, não fazendo mudanças, aguardando a nomeação do novo Secretário, tudo 96 

que tem para terminar o ano está sendo feito, sem alterações grandes. Sr. Vinicius, 97 

representante da SEMES completou que o pior é que já começam a ser tratado planos 98 

para o ano que vem e pode ser que o novo Secretário não concorde, isto pode ser 99 

questionado na manifestação. Sr. Battisti falou ser um risco que o governo corre, mas 100 

terá que assinar o plano em breve e sua assinatura tem poder legal. Sr. Wolney falou 101 

ter que definirem os termos que serão usados na manifestação. Por sugestão do Sr. 102 

Casati, aprovada pelos conselheiros sem votação do Conselho questiona como o 103 

motivo da demora da definição do Secretário o porquê não ocorreu ainda podendo 104 

trazer prejuízos para o esporte da cidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 105 

Wolney Harvey de Lima deu por encerrada a reunião e, eu Silvia Mara de Oliveira 106 

Fonseca lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Diretor do Conselho 107 

de Esportes. 108 
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