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

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

mês de abril de dois mil e dezenove, no auditório da Universidade Metropolitana de 3 

Santos - UNIMES, sito à Avenida Conselheiro Nébias, 536, terceiro andar, com a 4 

presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste 5 

Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Carlos Lopes 6 

Penha (UNIP), Carlos Augusto de Carvalho (Panathlon), Marcelo Vasques Casati 7 

(CREF/UNIMES), Alexsander Guedes (SEMES), José Luiz Gonçalves Oca (UNISANTA), 8 

José Rosatti Júnior (SEFIN),  Fábio de Abreu José (SMS), Marcelo de Oliveira Rossi 9 

(SEMES), Wolney Harvey de Lima (ACESAN), Paulo Cézar Battisti (Academias 10 

Esportivas), Rafael Feijó Torres (SEDUC), José Reinaldo do Nascimento (UNILUS), 11 

Hélcio Benedito Padovan Filho (Ligas Esportivas), Luiz Antônio de Alvarenga 12 

(ACREMBAS), Anderson Luiz Rodrigues dos Santos (Ass. Comercial), Luzia Tavares 13 

Falcão (SEMES), Ronald do Couto Santos (SIEDI), Isabel Cristina Monteiro Toni (FSS), 14 

Wania Seixas (SETUR), Mônica Vicente das Neves (Técnicos), Simone Rufino (SECOM), 15 

Paulo Roberto de Souza (SECULT), Luiz Marcos de Azevedo Marques Albino (SIEDI), 16 

Convidados: Donald Verônico (SETAPORT) e José Roberto de Oliveira (LIDESAN). 17 

Justificativa de Ausência: Ariovaldo Moacir Neves, da ACREMBAS e Sandra Regina 18 

Trindade, da SEDUC. O Presidente, Sr. Paulo Cézar Battisti deu início à reunião. A ata da 19 

reunião anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada com as 20 

seguintes correções: linha 9 “José Rosetti Júnior”, leia-se José Rosatti Júnior; na linha 66 21 

O Sr. Paulo Battisti é ex-presidente, e não “...ex membro da CIAC”; nas linhas 127 a 132 22 

na escrita referente a atualização do Regimento Interno da CIAC/PROMIFAE com a 23 

colocação de um responsável na Comissão, o autor do assunto, Sr. Paulo Battisti ao reler 24 

a ata entendeu que está parecendo ter imposto a referida atualização, na realidade quis 25 

sugerir a reforma no Regimento Interno, informa ainda que coloca esta sugestão como  26 

representante dos Atletas na Comissão, e não como conselheiro do COMESP; na linha 27 

139, referente ao problema de aquecimento da piscina, foi omitida na ata anterior a fala 28 

do Sr. Wolney Lima, onde informou que a temperatura estava dentro do padrão 29 

estabelecido pela Confederação de Esportes Aquáticos, em torno de 25 graus, que é 30 

considerada ideal para as provas. Expediente: Alteração nos representantes da SIEDI, 31 

Sr. Ronald do Couto Santos, passa a ser o titular e o Sr. Luiz Marcos de Azevedo 32 

Marques Albino, suplente.  Pauta: Pedido de reconsideração de projetos reprovados 33 

pelo Promifae: O Sr. Frederico Monteiro, conselheiro da CIAC, faz a leitura do projeto e a 34 

justificativa para rejeição: Torneio Santista de Beach Soccer Sub 16 – Estrutura 2020 da 35 

Liga Desportiva de Santos - LIDESAN; A Comissão entende que o valor é alto e fora de 36 

contexto; Sr. José Roberto, Presidente da LIDESAN explica que o projeto está à 37 

disposição para uma readequação referente aos valores caso se julgue necessário. O 38 

projeto envolverá jovens de 15 e 16 anos que estão indo para a Universidade e não 39 

teriam oportunidade no futebol de campo. Explica também que o pedido de guarda-sóis é 40 

para atender aos técnicos e atletas e a sala climatizada para dar mais conforto à 41 

comissão organizadora e todos os envolvidos no evento. O Sr. Wolney Lima, da ACESAN 42 

pergunta se serão apenas atletas da cidade e a resposta é afirmativa. O Sr. Ronald, da 43 

SIEDI, questiona se será somente um final de semana e se participará apenas uma 44 

equipe. Ele responde que será um fim de semana e que ainda serão convidadas várias 45 

equipes para participar. O Sr. Fábio Abreu, da SMS, pergunta se é gratuito, ao que o Sr. 46 

José Roberto responde afirmativamente sendo que este é um dos requisitos do Promifae. 47 

O Sr. José Rosatti, representante da SEFIN, indaga se o patrocinador é o mesmo da 48 
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captação de recursos e o proponente esclarece que sim, que já está acertado, apenas 49 

aguardando o aval da Prefeitura. O Presidente do Conselho, Sr. Paulo Battisti fala sobre o 50 

fato de termos uma grande faixa arenosa e não termos no momento a prática do Beach 51 

Soccer, que tal evento seria um estímulo interessante para a Cidade; o valor é alto, mas a 52 

Comissão poderia pedir a readequação sem a mudança do objeto, sendo também 53 

importante a prática da “glosa”. Ele pede aos conselheiros que se manifestem em relação 54 

a readequação de projetos. O Sr. José Rosatti diz que o ato de glosar não faz o projeto 55 

readequar e voltar e sim que o proponente assuma a diferença de valores, se for o caso. 56 

O Sr. Paulo Battisti explica que a readequação passa pela Comissão e que uma vez já foi 57 

votada no Conselho abrindo assim a jurisprudência. O Sr. Ronald, da SIEDI, pede a 58 

palavra e diz desconhecer a lei do Promifae, mas entende que se tem que reconhecer o 59 

que diz o regimento e na sua opinião para haver a readequação deveria estar previsto em 60 

lei. O Sr. Donald Verônico, da Fundação Settaport diz não ser conselheiro, mas gostaria 61 

de contribuir informando que a readequação não parte do proponente, no Incentivo 62 

Estadual e Federal. A Comissão faz a glosa, se aprovada o projeto volta para reavaliação. 63 

O presidente salienta que a legislação tem algumas falhas e que já foi pedido à 64 

Procuradoria os ajustes necessários e que existe uma diferença na esfera Estadual para a 65 

Municipal, pois no município há a possibilidade da reavaliação. O Sr. Donald opina que 66 

deve ser votada apenas se o projeto volta para reavaliação e a readequação em outro 67 

momento. Em seguida, o Sr. Wolney diz que há muitas omissões na lei e considera o 68 

diálogo necessário para que não se deixe de aprovar um projeto tão importante, já que 69 

não há irregularidades no mesmo e que está de acordo com o regimento do Promifae. O 70 

presidente pede que seja votado se o projeto volta para reavaliação sem ser modificado, 71 

apenas readequado. Nesse ponto, o Sr. Marcelo Casati questiona se agora o Comesp 72 

terá ingerência na CIAC. O Sr. Presidente explica que a CIAC é uma Comissão e que os 73 

cinco membros aprovam as contas e passam para o COMESP. O Sr. Ronald opina que se 74 

a lei não prevê a readequação, ela não pode ser feita. O Sr. José Rosatti diz que em sua 75 

opinião, se o projeto vai para reavaliação e volta, readequado é o mesmo que apresentar 76 

novo projeto. Em seguida o Sr. Enio Faria fala como membro da CIAC que caso seja 77 

votado para haver readequação, eles estarão recebendo um novo projeto e isso fere a 78 

autonomia da CIAC. O Sr. Wolney diz que mesmo o projeto voltando, a CIAC tem 79 

autonomia para manter a posição anterior. Sr. José Rosatti reitera que a Comissão pode 80 

glosar, mas não readequar o projeto. Assim sendo, o Sr. Presidente põe em votação se o 81 

projeto volta para reavaliação da Comissão ou não, com 16 votos a favor e 06 contra o 82 

projeto retorna para reavaliação da CIAC. Prestação de contas de projeto aprovado 83 

pelo Promifae: Processo 21714/2018-54: projeto Regatas Batalha Naval do Riachuelo 84 

2018 e Regata da Marinha 2018, do proponente SOAMAR – Sociedade Amigos da 85 

Marinha 2018. Projeto aprovado por unanimidade. Projetos do PROMIFAE com 86 

Prestação de Contas Pendentes:  Sr. Frederico Monteiro explica que foram levantados 87 

dezessete projetos dos anos de 2017/2018 que estavam sem prestação de contas. 88 

Completou que os proponentes estão sendo chamados e recebendo o prazo de trinta dias 89 

para apresentação das mesmas. Caso não compareçam, seus projetos serão finalizados. 90 

Diz também que segundo o artigo 53 da legislação, após o projeto finalizado, o setor 91 

administrativo do PROMIFAE deve apresentar um relatório, como ofício ao Secretário de 92 

Esportes, CIAC e COMESP e que o artigo 54 explica quem são essas entidades e que 93 

após o tempo determinado o relatório será assinado pela CIAC e o Secretário de Esportes 94 

para envio à Procuradoria. Resposta aos questionamentos oficializados pelo 95 

COMESP: Ofício 01/2019-COMESP, entregue à SEFIN referente isenção de IPTU para 96 
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Clubes, entregue em 01/04/19; foi respondido através do of. 26/2019-DEATRI/SEFIN, no 97 

dia 12 de abril. Ofício 02/2019-COMESP, entregue à SEFIN referente a participação na 98 

elaboração da L.D.O., entregue em 01/04/19; respondido em 10 de abril. Ofício 03/2019-99 

COMESP, entregue à SECULT, referente o Andamento das obras no Arena Santos, 100 

entregue em 02/04/19, respondido em 09 de abril. Ofício 04/2019-COMESP, referente ao 101 

aquecimento da piscina do Complexo Rebouças, entregue em 01/04/19, com retorno em 102 

01 de abril. Antes da reunião todos os membros receberam os ofícios e as devidas 103 

respostas por email, sendo aberto para discussão. A Sra. Mônica, representante dos 104 

técnicos, questiona o porquê de obras de acessibilidade nesse momento na Arena, sendo 105 

que o problema maior é o ginásio estar interditado. O Sr. Ronald responde que a Arena foi 106 

entregue em 2011, e que a legislação atual diz que todo equipamento deve ser acessível, 107 

por este motivo a Prefeitura está cumprindo uma decisão judicial. Referente ao 108 

aquecimento e limpeza da piscina olímpica, Sr. Paulo Battisti diz que se não foram 109 

colocados mais funcionários para a limpeza da piscina, pelo tamanho da mesma, a 110 

resposta está equivocada, precisando ser revista. Fica decidido enviar novo ofício à 111 

Semes com este questionamento específico. Sr. Wolney aproveitou e elogiou o último 112 

evento que houve na piscina, dizendo que foi um sucesso. Discussão referente aos 113 

Jogos Regionais do Idoso: O Sr. Carlos, do Panathlon, tem a palavra para falar sobre os 114 

Jogos do Idoso e as dificuldades que os atletas têm enfrentado principalmente na área de 115 

transporte. Ele solicita ao Conselho que interceda junto à SEMES e à FUPES para que 116 

possam ajudá-los tanto com o transporte quanto com o envio de técnicos para auxiliar. O 117 

Presidente pede que seja oficiado o pedido conforme solicitação. Assuntos Gerais: A 118 

palavra é passada ao Sr. Marcelo do SESC, que solicita a oportunidade de fazer o convite 119 

para participação ao evento do Dia do Desafio em 29/05, coordenado pelo Sesc na 120 

América do Sul, sendo realizado pelas Prefeituras. Esse ano a cidade de Santos 121 

competirá com a cidade de Macapá pelo segundo ano consecutivo. Pede a divulgação e 122 

participação de todos. Sr. Paulo Battisti apresenta o convite enviado ao COMESP para 123 

participação dos conselheiros no Encontro de Conselhos Municipais na Cidade, no dia 124 

29/04, na Associação Comercial de Santos.  O Sr. Fabio Abreu, em nome da Secretaria 125 

de Saúde, solicita ao Conselho que interceda junto à SEMES para estudarem a 126 

possibilidade de ofertar vagas nos eventos, para os munícipes que são atendidos nas 127 

UBS em corridas e caminhadas monitoradas, quando as mesmas forem gratuitas ou 128 

cortesia, salientando a importância na vida das pessoas, em sua maioria idosos, com 129 

problemas de diabetes e pressão alta e também carentes.  Fica acertado que repassará 130 

as informações para a Secretária do Conselho que encaminhará à Secretaria de 131 

Esportes. Sem mais, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Aline Barbosa 132 

Gomes, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente do Conselho 133 

Municipal de Esportes. 134 
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