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

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

vinte e sete do mês de março de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria 3 

Municipal de Esportes, sito à Praça Engenheiro José Rebouças, sem número, 4 

Ponta da Praia, Santos, com a presença dos conselheiros e colaboradores, cuja 5 

assinatura consta no livro de Atas deste Conselho. Compareceram na reunião os 6 

seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha (UNIP), Carlos Augusto de 7 

Carvalho (Panathlon), Marcelo Vasques Casati (CREF/ Unimes), Alexsander 8 

Guedes (SEMES), José Luiz Gonçalves Oca (UNISANTA), José Rosetti Júnior 9 

(SEFIN),  Fábio de Abreu José (SMS), Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES), Wolney 10 

H. Lima (ACESAN), Luís Felipe Rigotto (SEDURB), Paulo Roberto Santos de 11 

Souza (SECULT – Suplente), Paulo Cesar Battisti (ACADEMIAS), Sandra Regina 12 

de Freitas (SEDUC), Wânia Mendes Seixas (SETUR), Thaís Pimentel da Silva 13 

(SEDS), José Reinaldo do Nascimento(UNILUS), Maria Tereza Lozano 14 

(UNISANTOS), Hélcio Padovan (Ligas Esportivas),Luiz Antônio de Alvarenga 15 

(ACREMBAS).Justificativa de Ausência: Isabel Toni (Fundo Social de 16 

Solidariedade). O presidente, Sr. Paulo Battisti deu início à reunião. A ata da 17 

reunião anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. 18 

Expediente: O sr. Presidente comunica os nomes dos novos representantes no 19 

Comesp: Pela SETUR, Titular sra. Wânia Mendes Seixas e Suplente Marcelo 20 

Vallejo Fachada e pela SEDS, Titular sra. Thais Pimentel da Silva e Suplente, sra. 21 

Silvia Ventura Ribeiro Carneiro. Ele fala também sobre criar um “regramento” para 22 

a apresentação da reconsideração de projetos, dando a palavra à apenas um 23 

representante por vez, com tempo estimado em cinco minutos e logo após os 24 

conselheiros poderão se manifestar apenas para tirar dúvidas, evitando assim um 25 

debate desnecessário. Pauta: Prestação de Contas de projetos aprovados pelo 26 

PROMIFAE: O sr. Frederico Monteiro, Coordenador da CIAC faz a leitura da 27 

prestação de contas do Promifae: 1.Projeto Copa de Voleibol Escolar, da ANDEE, 28 

com 600 alunos entre 13 e 16 anos beneficiados, no valor de R$ 59.585,60 no ano 29 

de 2018 (Processo:8857/2018-15); 2. Clínica Novos Cielos (clínica de natação) – 30 

Associação Beneficente Osvaldo de Rosis, com a participação de 100 pessoas 31 

entre professores, técnicos e atletas da modalidade, no valor de R$ 27.252,00 no 32 

ano de 2018 (Processo 18885/2018-79); 3. Copa Handebol Escola da ANE, com 33 

600 alunos de 11 a 14 anos beneficiados, no valor de R$ 59.585,60 no ano de 34 

2018, (Processo 12358/2018-51), 4. Volta à Ilha de Santo Amaro da Associação 35 

Brasileira de Canoa Havaiana, com 300 atletas participantes, no valor de R$ 36 

59.273,39, no ano de 2018 (Processo 55000/2017-78). Pedido de 37 

reconsideração de projetos reprovados pelo Promifae: O sr. Frederico Monteiro 38 

faz a leitura do projeto e as justificativas para rejeição: O projeto Futsal do 39 

Santos Futebol Clube que é desmembrado em 3 partes: 1. Projeto Futsal- 40 

Disputa do Estadual Iniciantes, categoria Sub 8, 9 e 10 – 2020; 2. Projeto Futsal – 41 

Disputa do Estadual Menores, categoria Sub 12,14,16 e 18 – 2020; 3.Projeto 42 

Futsal – Disputa do Metropolitano Menores, categoria Sub 12,14,16 e 18 – 2020. 43 

JUSTIFICATIVA: Informamos que o mesmo foi submetido à análise da Comissão 44 
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Interdisciplinar de Avaliação e Concessão – CIAC, tendo sido reprovado, por 45 

entender que os materiais solicitados não condizem com o desenvolvimento 46 

primordial do Futsal e foge da prioridade da Comissão. O sr. José Alexandre Fiuza 47 

é convidado a fazer a defesa do seu projeto. Ele inicia dizendo que o projeto está 48 

dentro da lei, que diferentemente do projeto do ano anterior, este está voltado para 49 

a tecnologia por entender que tem que avançar para melhor desenvolvimento dos 50 

atletas do Futsal. Disse também que o valor que seria subsidiado pelo Promifae 51 

representa apenas 20% do valor total do projeto e que o Santos Futebol Clube é 52 

um grande parceiro da cidade de Santos apoiando vários projetos esportivos. 53 

Salienta ainda que as escolinhas de Futsal do SFC atendem mais de 300 crianças 54 

na região e tem também cunho social. O sr. Presidente pergunta se as crianças 55 

pagam mensalidade nas escolinhas tendo a resposta afirmativa. É colocado em 56 

votação e o resultado é 6 votos a favor, 9 votos contra e 3 abstenções. Sendo 57 

assim o projeto foi reprovado. Sobre a análise do Projeto no âmbito da lei, o sr, 58 

Paulo Battisti explica que quando a Comissão entende que o valor está maior que 59 

o de mercado, por exemplo, a Comissão “glosa” e explica também que 60 

Continuidade significa que que a entidade pode apresentar um projeto que pode 61 

ser dividido em três partes. O sr. Carlos Júlio pede a palavra e diz que continuidade 62 

se dá por participação. Ele diz lamentar que alguns itens que favorecem o 63 

desenvolvimento do atleta não foram aprovados, que esse projeto deveria ser 64 

aprovado porque no Santos Futebol Clube não tem esse suporte para o Futsal. O 65 

sr. Paulo Battisti fala que como ex membro da CIAC, gostaria que todos os projetos 66 

pudessem ser aprovados pelo Promifae, mas que não há dinheiro para isso e que 67 

a Comissão é altamente capacitada para fazer a análise dos projetos e decidir. 68 

Que pedirá que a Comissão dê mais detalhes em suas justificativas da próxima vez 69 

para dirimir qualquer dúvida que possa haver. O sr. Carlos Júlio pede que essa 70 

análise da Comissão seja feita com maior antecedência para que a entidade seja 71 

avisada da decisão e não crie expectativas. O Sr. Wolney Lima fala que a 72 

Comissão esteve priorizando entidades cujos projetos tinham mais cunho social e 73 

que a partir de agora deveria dar mais espaço às que atendem com esporte de alto 74 

rendimento, destinando uma porcentagem/valor aos mesmos, isso não ocorre 75 

porque a lei não é incisiva nesta questão, ela apenas diz sobre os tipos de projetos 76 

que podem ser atendidos, mas não quantifica, não especifica porcentagem ou 77 

valor destinado a cada uma, ficando assim a cargo da Comissão decidir. Em 78 

defesa da Comissão, o sr. Enio Faria diz que a Comissão é multidisciplinar e séria 79 

e convida a todos que leiam qual é o papel da Comissão. Que durante as reuniões 80 

os projetos são bastante debatidos e que tudo é democrático, todos podem opinar 81 

e que ele se sente constrangido pelo surgimento de qualquer suspeição em 82 

relação à Comissão. Em seguida é feita a leitura e justificativa de rejeição do 83 

Projeto Revitalização da Quadra do Atlanta l e ll, sendo a JUSTIFICATIVA: O 84 

projeto foi submetido à análise da CIAC, tendo sido reprovado por nãos ser 85 

prioridade para essa comissão nesse momento. Que o projeto apresenta falhas e 86 

que faltou a contrapartida, mesmo estando dentro da lei que prevê concessão para 87 

a reforma de Quadras Esportivas. O sr. Marcelo Kohatzu fala em nome da sua 88 
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entidade reconhecendo que faltou especificar no projeto que abrirá a Quadra, 89 

inicialmente três vezes por semana na parte da manhã para atender gratuitamente 90 

as crianças carentes da Vila Mathias como contrapartida. Que eles não possuem 91 

recursos para a reforma do piso por sua renda vir apenas do aluguel da Quadra 92 

que é feito no período noturno e fins de semana. O sr. Paulo Battisti explica que 93 

pela lei, a entidade beneficiada deve oferecer a contrapartida durante cinco anos. 94 

Em votação por unanimidade o projeto é aprovado. Como sugestão, o sr. Paulo 95 

Roberto, membro do Conselho, diz que seria interessante ter uma lista de 96 

presença a parte só com nome de membros do Comesp para facilitar na hora de 97 

conferir a votação. Por último, o sr. Frederico Monteiro faz a leitura e justificativa da 98 

reprovação do Projeto Festival Esportivo Kids, da ANE. JUSTIFICATIVA: O 99 

projeto não foi aprovado por não ser vislumbrado pela Comissão um 100 

desenvolvimento esportivo que justifique o custo elevado para apenas um dia de 101 

evento e alguns itens apresentados como troféus, por exemplo, não ficaram claros 102 

a sua necessidade. O representante da ANE, sr. Marcelo Camargo diz que se trata 103 

de um projeto importante de iniciação esportiva. Que o basquete vem abrindo 104 

portas e concede bolsas aos atletas em renomadas universidades da cidade. Que 105 

a entidade tem vários projetos com basquete e futsal. Que este seria um festival 106 

com parceria com a TV Tribuna, tendo ampla divulgação, que eles têm também 107 

projetos em escolas municipais levando às crianças o vôlei, basquete, dança e 108 

judô. Quanto ao valor da remuneração do professor (R$ 1600,00) ele esclarece 109 

que não é para trabalhar somente no dia do evento e sim também no pré evento 110 

indo as escolas, ajudando na preparação dos alunos que vão participar. Em 111 

relação ao trabalho social, algumas das escolas são em áreas carentes, que tem 112 

moradias em palafitas e que oferecer o esporte a eles é uma oportunidade de 113 

mudança de vida. Foi solicitado que caso o projeto retorne para a Comissão sejam 114 

feitas as adequações necessárias. Em votação, o projeto retornará para 115 

apreciação da CIAC por 10 votos a favor e 09 contrários. Assuntos Gerais: O sr. 116 

Carlos Augusto de Carvalho fala sobre seu projeto, o Campeonato de Natação 117 

Master que será em 03 etapas, sua relevância para os atletas mais experientes e 118 

importância para novas gerações e solicita a divulgação por parte dos conselheiros 119 

e do próprio Comesp. O sr. Wolney Lima sugere que seja enviado email pela 120 

secretaria do Conselho a todos os membros pedindo a divulgação. A sra. Tereza 121 

Lozano (Unisantos) elogia o atendimento recebido pelos funcionários do Rebouças 122 

em dias de evento da faculdade, especialmente pelo Sr. Rodrigo Schmidt e sr. 123 

André. O presidente fala sobre o regimento interno do Promifae que está um pouco 124 

defasado, que na legislação municipal não diz quem deve fazer a indicação do 125 

presidente da Comissão, que a mesma foi feita pelo Secretário de Esportes, mas 126 

que ele não se sente à vontade por não ter legislação a respeito e por esse motivo 127 

essa indicação deverá ser feita pela própria Comissão deixando assim que o 128 

Conselho opine a respeito. O assunto ficará para a pauta da próxima reunião. 129 

Ficou decidido que a secretaria do Comesp irá enviar email a todos os membros 130 

com o regimento interno e decretos do Promifae para que todos tomem ciência e 131 

venham a reunião tendo maior embasamento e também a lista das Comissões. O 132 
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sr. Marcelo Casati diz que acha “perigoso” deixar as coisas para a próxima reunião 133 

e que caia no esquecimento. Ele relembra dos ofícios que foram solicitados na 134 

reunião anterior e que não entraram na pauta da reunião de hoje. O sr. presidente 135 

diz que na próxima estará no Expediente a resposta dos mesmos. É citado o 136 

problema de aquecimento da nova piscina que não está ocorrendo ainda e que 137 

isso pode prejudicar e fazer com que os alunos, principalmente de hidroginástica, 138 

em sua maioria, idosos, abandonem as aulas. O sr. Presidente diz que pode ser 139 

enviado um ofício do Conselho ao Secretário de Esportes pedindo os devidos 140 

esclarecimentos. É pedido que sejam enviadas as cópias dos ofícios aos membros 141 

do Conselho. O sr. Fabio Abreu (SMS) comenta sobre os eventos que estão sendo 142 

realizados no mês da mulher especialmente o que está acontecendo nesta última 143 

semana no Rebouças, a Oficina de Defesa Pessoal para mulheres, ressaltando a 144 

importância do evento em parceria com a SEMES, visto o aumento exorbitante de 145 

feminicídios em nosso país. Sem mais, o sr. presidente declara encerrada a 146 

reunião, e eu, Aline Barbosa Gomes, lavrei a presente Ata, que vai por mim 147 

assinada e pelo Presidente do Conselho Municipal de Esportes. 148 

 
 
 
 
 
 
Aline Barbosa Gomes                               Paulo Cesar Battisti 149 

Secretária  substituta                                Presidente do COMESP                              150 


