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Ata da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezenove, do Conselho 1 

Municipal de Esportes de Santos, iniciada às nove horas e dezoito minutos do dia 2 

vinte e sete do mês de fevereiro, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, 3 

sito à Praça Engenheiro José Rebouças, sem número, Ponta da Praia, Santos, 4 

com a presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro 5 

de Atas deste Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: 6 

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

Marcelo Vasques Casati (CREF/ Unimes)), Ronald do Couto Santos - Suplente 8 

(SIEDI), Alexsander Guedes (SEMES),) José Luiz Gonçalves Oca (UNISANTA), 9 

José Rosetti Júnior (SEFIN), Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas), 10 

Guilherme Manzano Barbosa - Suplente (SEMES), Eduardo Freire (Técnicos), 11 

Fábio de Abreu José (SMS), Gunther Graf Junior (SEDURB), Marcelo de Oliveira 12 

Rossi (SEMES), Wolney H. Lima (ACESAN) Justificativa de Ausência: Secretária 13 

adjunta Luzia Falcão, Simone Rufino (SECOM),Cláudia Morganti (SEDS) Milene 14 

Correia (SETUR), Paulo Miyashiro (SETUR)Luiz Alvarenga (ACREMBAS), Paulo 15 

Battisti (ACADEMIAS). O diretor Sr. Wolney Lima deu início à reunião. A ata da 16 

reunião anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. 17 

O diretor Wolney Lima justifica a ausência do presidente Paulo Battisti e do diretor 18 

Luiz Alvarenga. Pauta: Pedido de reconsideração de projetos reprovados pelo 19 

Promifae: Marcia Sefione (representando a CIAC) faz a leitura do primeiro projeto 20 

da Associação Desportiva e Social XI Celeste: Esporte: Desenvolvimento e 21 

Educação III – Locação de espaço, tendo como motivo para a rejeição o fato de 22 

que é um projeto fragmentado em três partes, tendo as outras duas partes já 23 

aprovadas e que a locação poderia ser feita com alguma parceria, segundo 24 

entendimento dos membros do CIAC.O Sr. Anderson Danilo fala representando a 25 

entidade que não conseguiram nenhuma parceria e que o valor do aluguel é muito 26 

alto. Disse estranhar o fato de o mesmo ter sido aprovado nos dois anos anteriores 27 

e agora não. O Sr. Wolney explica que não há nenhuma irregularidade na 28 

documentação e que é apenas uma questão de entendimento. É colocado em 29 

votação para que o projeto volte à apreciação da Comissão. Por 14 votos a favor e 30 

5 abstenções o projeto retornará. Segundo projeto: Campeonato Metropolitano de 31 

Ciclismo – a Sra. Marcia faz a leitura da justificativa. Como o projeto aconteceria 32 

em 6 etapas e em outras cidades da baixada santista também, fica em desacordo 33 

com o item III do Artigo 1º do Decreto 5277/2009, que diz que o Promifae tem com 34 

uma de suas finalidades, apoiar, valorizar e difundir competições esportivas no 35 

Município O proponente, Sr. José Reinato explica que o projeto é realizado 36 

somente duas etapas na cidade por causa da dificuldade de fechar ruas junto a 37 

CET e que se for o caso alteraria o local para que a CET aprove e realizaria todas 38 

as 6 etapas em Santos. O Sr. Ronald (SIEDI) pergunta se o aporte recebido do 39 

Promifae cobre as 6 etapas e é respondido que sim. É colocado em votação e por 40 

13 votos a favor, 1 contra e 5 abstenções. Terceiro Projeto (2 livros): Livro 41 

Documentário: Frescobol Minha Identidade. A justificativa da Comissão é que neste 42 

momento prefere da prioridade a esportes olímpicos e o atendimento às pessoas. 43 

Livro Documentário: Volta à Ilha de Santo Amaro 2020. A comissão apresenta a 44 
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mesma justificativa do primeiro livro acrescentando que neste caso também já foi 45 

feito um outro livro com o mesmo tema que foi subsidiado pelo Promifae. O Sr. 46 

Carlos Júlio (da SDF) fala em nome da proponente, Sra. Carla Giuffrida Grecco 47 

Pereira fazendo o resumo do seu projeto, ele apresenta 2 livros que foram escritos 48 

com apoio do Promifae: Canoa Havaiana e Claudio Clarindo. Argumenta que um 49 

livro pode mudar a vida de uma criança e que esses livros percorrem as escolas e 50 

incentivam a prática esportiva. Em seguida, a proponente conta um pouco o 51 

conteúdo dos livros e sobre seu trabalho no esporte como educadora física e 52 

também sua experiência no Frescobol e na Volta à Ilha de Santo Amaro. O Sr. 53 

Carlos do Panathlon diz que apesar de não ser um esporte olímpico, pode servir 54 

de base para as crianças se envolverem com a prática esportiva. O Sr. Ronald do 55 

Couto (SIEDI) questiona se já foi atingido o limite de reprovações, se os recursos 56 

já foram exauridos. O Sr. Wolney explica que não é necessariamente uma questão 57 

financeira e sim uma ideia conceitual pois o CIAC não tem acesso ao valor total 58 

disponível no município. Iniciada a votação para o livro Frescobol e por 14 votos a 59 

favor, 1 contra e 4 abstenções o projeto voltará para reconsideração. Em votação 60 

para o segundo livro, a votação foi de 15 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, 61 

retornando assim também para reconsideração. E por último, é feita a leitura da 62 

justificativa da reprovação do projeto da IADEC, o Santos Open de Beach Tennis. 63 

Por se tratar de projeto fragmentado em duas partes (montante de 118.971,33), a 64 

comissão entendeu ser um valor muito alto para atender somente 300 pessoas. O 65 

Sr. Caio Costa explica que o valor é alto por se tratar de um projeto grande e que o 66 

número de 300 participantes é uma estimativa baixa, que em outras cidades já 67 

fizeram eventos que reuniram em torno de 800 crianças em evento gratuito e que 68 

já existe um movimento para tornar esta modalidade em esporte olímpico. A Sra. 69 

Silvia Selmer, presidente do Instituto reitera a importância do mesmo e na 70 

influência que pode trazer às futuras gerações. O Sr. Carlos Júlio diz que o 71 

Promifae vem mudando o esporte em Santos, democratizando-o. Que já existe 72 

empresa interessada em aportar o Projeto e que é competência de cada 73 

representante de entidade correr atrás de patrocínio e que este evento abrange 74 

muito mais que só os inscritos, tem também os pais, os banhistas que acabam 75 

assistindo o evento. O Sr. Wolney abre para votação e por 13 votos a favor, 4 76 

contrários e 2 abstenções o Projeto voltará para reconsideração. Ainda em 77 

Expediente o Sr. Eduardo Freire (representante dos Técnicos) disse que percebe 78 

que 80% dos projetos do Promifae tem cunho social e que em tempos de crise o 79 

governo tem feito cortes, que o esporte perdeu, ano passado, um valor 80 

considerável, que os conselheiros têm que se movimentar em relação a isso. 81 

Sugere que que haja uma mudança na lei do Promifae para que seja destinada 82 

uma parte maior diretamente ao esporte e não somente aos projetos sociais. O Sr. 83 

Wolney diz que a lei está para todos e que os atletas de alto rendimentos tem 84 

perdido tempo em não recorrer ao Promifae com seus projetos e que as entidades 85 

esportivas de cunho social têm feito mais isso, mas que não há distinção de 86 

projetos.  Assuntos Gerais: Alteração dos representantes da SEMES na CIAC: 87 

Entra a Sra. Luzia Falcão no lugar de Marcelo Casati. Informa-se também a 88 
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substituição do representante da Fupes do Sr. Hugo Duppre por Jorge Dilson 89 

Machado desde 12/04/2018. O Sr. Eduardo Freire (representante dos técnicos) 90 

pede a palavra para fazer alguns requerimentos. Que seja perguntado à prefeitura 91 

questionando sobre uma lei que diz que os clubes que fomentam atividades 92 

olímpicas podem ter isenção de IPTU, se estão fiscalizando e porque não está 93 

sendo colocada em prática. O Professor Alex Guedes (SEMES) sugere que seja 94 

enviado ofício a SEFIN solicitando resposta a esta questão. O Sr. Eduardo solicitou 95 

ainda que seja feito ofícios para saber como participar LDO, ofício para saber 96 

porque a Arena Santos pertence à SECULT e não a SEMES e que a mesma se 97 

encontra em estado ruim, tendo jogos cancelados por problemas estruturais e 98 

também questionou sobre problemas no M.Nascimento, o qual o Sr.  99 

Ronald (SIEDI) deu uma breve explicação do que está sendo feito. O Sr. José Luiz 100 

(UNISANTA) avisa que acontecerão nos dias 03 a 24 de março, os 36º Jogos da 101 

Unisanta. O professor Fábio Abreu (SMS) comunica que na úlitma semana de 102 

março (dias 25,27 e 29/03) haverá um Curso de Defesa Pessoa, uma parceria da 103 

SEMES com a SEDS por ser o mês da Mulher, convidando a todos e pedindo a 104 

divulgação. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Wolney Lima encerra a reunião 105 

e eu, Aline Barbosa Gomes, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 106 

Diretor do Conselho Municipal de Esportes. 107 
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