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

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

maio de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, com a 3 

presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste 4 

Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Carlos Augusto de 5 

Carvalho (Panathlon), Marcelo Vasques Casati (CREF/UNIMES), Alexsander Guedes 6 

(SEMES), José Rosatti Júnior (SEFIN),  Fábio de Abreu José (SMS), Marcelo de Oliveira 7 

Rossi (SEMES), Wolney Harvey de Lima (ACESAN), Paulo Cézar Battisti (Academias 8 

Esportivas), Sandra Regina T. de Freitas Silva (SEDUC), Rafael Feijó Torres (SEDUC), 9 

José Reinaldo do Nascimento (UNILUS), Anderson Luiz Rodrigues dos Santos (Ass. 10 

Comercial), Luzia Tavares Falcão (SEMES), Wania Seixas (SETUR), Eduardo Soares 11 

Freire (Técnicos), Paulo Roberto de Souza (SECULT), Luís Felipe Lunardi Rigotto 12 

(SEDURB) e Élio Pinto Giangiulio (CET). Convidados: Donald Verônico (SETAPORT) e 13 

Marcelo Coelho (Confederação Brasileira de Mountain Bike). Justificativa de Ausência: 14 

Luís Antonio de Alvarenga e Ariovaldo Moacir Neves, da ACREMBAS, José Luiz 15 

Gonçalves Oca e Rosa do Carmo José, da Unisanta, Edilson da Silva Monteiro e José 16 

Carlos Lopes Penha, da UNIP, Hélcio Benedito Padovan Filho e Marianna Campana dos 17 

Santos, Ligas Esportivas e Simone Rufino (SECOM). O Presidente, Sr. Paulo Cézar 18 

Battisti deu início à reunião. A ata da reunião anterior foi enviada por e-mail para leitura 19 

dos conselheiros. Ata aprovada com as seguintes correções: linha 34 “conselheiro da 20 

CIAC”, leia-se membro da CIAC. Expediente: Alteração no representante da SEDS 21 

(antigas SEAS/SERIC), o Sr. Filipe Augusto Rezende passa a ser o representante titular, 22 

no lugar da Sra. Thais Pimentel e o Sr. José Rosatti Júnior passa a ser o representante 23 

titular da SEFIN e a Sra. Jeane Maria da Silva a suplente.  Pauta: Pedido de 24 

reconsideração de projetos reprovados pelo Promifae: O Sr. Frederico Monteiro, 25 

membro da CIAC, faz a leitura dos projetos e a justificativa para rejeição: 2a. Etapa do 26 

Campeonato Santista de Ciclismo e 3a. Etapa do Campeonato Santista de Ciclismo da 27 

Confederação Brasileira de Mountain Bike; ele explica que a Comissão aprovou o projeto 28 

referente a 1ª etapa e entendeu que para  mais 2 etapas no montante final fica um custo 29 

muito alto, para um campeonato de ciclismo, com 400 inscritos para cada etapa; Sr. 30 

Marcelo Coelho, Presidente da Confederação Brasileira de Mountain Bike conta que 31 

antigamente o ciclismo era feito com 10 etapas e quer com esses projetos resgatar a 32 

memória de Santos, quando o ciclismo teve o seu auge, quer envolver todos e quaisquer 33 

ciclistas, não só atletas, e fomentar novamente o campeonato de ciclismo. O Sr. Wolney 34 

lembra que o pedestrianismo começou com o Professor Penha pegando as pessoas na 35 

rua para fazer inscrição e hoje as inscrições acabam em 20 minutos. Foi votado por 36 

unanimidade que os projetos retornem para reavaliação da CIAC. Prestação de contas 37 

de projetos aprovados pelo Promifae: 61720/2016-09 Participação da Equipe Santista 38 

de Circuito Paulista de Surf 2017 e 61719/2016-11 - Circuito Santos Surf 2017 39 

(Associação Santos Surf) Prestações aprovadas por unanimidade. Resposta aos 40 

questionamentos oficializados pelo COMESP: Ofício 07/2019-COMESP, entregue à 41 

SEMES, em 02/05/19 referente limpeza nos vestiários e entorno da piscina; Ofício 42 

08/2019-COMESP, entregue à SEMES, em 02/05/19, referente a transporte nos jogos 43 

regionais do idoso – JORI; Ofício 09/2019-COMESP, entregue à SEMES, em 02/05/19, 44 

referente a convites de cortesia. Ofício 10/2019-COMESP, entregue a FUPES, em 45 

02/05/19, referente a transporte e comissão nos jogos regionais do idoso – JORI. O Sr. 46 

Paulo Battisti inicia as discussões, retomando o assunto da reunião anterior, a pedido, 47 

sobre o Ofício 01/2019-COMESP, entregue à SEFIN referente isenção de IPTU para 48 



 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP 
CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab-semes@santos.sp.gov.br 

           PREFEITURA DE SANTOS  

                    Secretaria de Esportes 

Clubes, solicitando a relação dos clubes beneficiados, valores, número dos processos e 49 

fluxo de aprovação. Eles mandaram uma relação dos clubes, com número de processos, 50 

mas não com valores, ele pergunta ao Sr. José Rosatti se a fiscalização da contrapartida 51 

que os clubes devem dar é feita pela SEFIN, o Sr. Rosatti informa que não, apenas a 52 

conferência documental para a liberação do benefício. A Sra. Sandra Regina (SEDUC), 53 

informa que recebeu os ofícios, mas que gostaria de dar vista na contrapartida dos clubes, 54 

o qual não ficou claro na resposta da SEFIN. É questionado por todos se no trâmite do 55 

processo, passa pela SEMES ou pela SEDUC, o Sr. Marcelo Casati olhou um dos 56 

processos na internet e constatou que não. O processo só passa pelos setores da SEFIN. 57 

Após discussão, ficou claro que no momento, não está sendo fiscalizado a contrapartida 58 

oferecida pelos clubes, e chegou-se ao consenso que esta fiscalização deve ser feita 59 

pelas Secretarias de Esporte e Educação. Concluiu-se solicitar, através de um ofício mais 60 

elaborado à SEMES, citando a lei, que a Comissão notou um possível não cumprimento 61 

da lei, quanto a fiscalização das contrapartidas oferecidas pelos clubes e sendo assim, 62 

que a mesma solicite a SEFIN todos os processos relacionados deste ano, para que 63 

possa dar vista e verificar quais foram as contrapartidas oferecidas pelos clubes e 64 

fiscalizar se está sendo cumprido o que foi apresentado. Oficiar a SEFIN, com sugestão 65 

de trâmite, para que os próximos processos de pedido de isenção de IPTU, após análise 66 

documental da SEFIN, sejam enviados para a SEMES e SEDUC, afim que possam ter 67 

ciência da contrapartida e exercer a fiscalização. O Sr. Presidente passa a palavra para o 68 

Sr. José Rosatti para relatar como foi o Encontro de Conselhos Municipais da Cidade, o 69 

Sr. Wolney falou que a Sra. Luzia também foi ao encontro e que o nosso conselho foi um 70 

dos poucos que tinham três representantes, na sequência, o Sr. Rosatti conta que foi 71 

interessante e que em agosto terá outro. É importante que todos compareçam, a partir 72 

dessa reunião, será apresentado as novas propostas para o PDR do ano subsequente. 73 

Alguns conselhos deixaram sugestão de 2018 para 2019, se ele não se engana, foi o 74 

próprio COMESP que sugeriu que a Secretaria de Esportes, tivesse 3 representantes em 75 

cada reunião dos Conselhos Municipais, nesse caso essa meta está sendo cumprida. Tem 76 

uma meta em que a SEMES também foi indicada, que é a de 6 áreas de lazer em regiões 77 

de vulnerabilidade, só que essas 6 áreas estão zeradas até o primeiro trimestre, ou seja, 78 

nada ainda foi apresentado. As outras Secretarias que também receberam proposta de 79 

conselheiro, tem atendido, mesmo que parcialmente as solicitações. Sugere que seja 80 

verificado se existe projeto em desenvolvimento neste sentido. O Sr. Paulo Battisti diz que 81 

talvez não esteja sendo informado porque isso foi cobrado pelo Ministério Público, pelo 82 

promotor da Infância e Juventude e na época que ele ainda estava na Secretaria criou-se 83 

a Rua de Lazer na Vila dos Criadores, que foi detectado como uma área de maior 84 

vulnerabilidade e acontece um sábado sim e outro não. O Sr. Rosatti informa que é 85 

necessário carregar a informação no sistema PDR. Está pendente janeiro, fevereiro e 86 

março. O Sr. Wolney sugere que a Secretaria entre em contato com a Ouvidoria para ter 87 

certeza do que está pendente de informação e passar para o Guilherme Manzano, 88 

servidor responsável pela inclusão dos dados. O Sr. Rosatti ressalta que são 6 áreas que 89 

devem ter a Rua de Lazer. O Sr. Paulo Battisti comenta que até é bom se apropriar 90 

porque existem alguns conselhos que têm fundos como CMDCA e o Conselho Municipal 91 

de Assistência Social, que tem mecanismos de projetos, como tem o PROMIFAE na 92 

Secretaria de Esporte, que não é do fundo do Conselho, mas um programa de incentivo 93 

fiscal, eles também fazem projetos esportivos, culturais, para entidades que atendam 94 

crianças e adolescentes, porque às vezes as pessoas procuram só as entidades 95 

esportivas e existem outros tipos de fundos que podem ajudar, não que o CMDCA  não 96 
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seja utilizado, ele sabe que é utilizado quase que totalmente, mas seria um outro caminho 97 

de arrecadação para projetos. O Sr. Filipe Rezende, representante da SEDS, explica que 98 

não é somente para entidades que tem trabalho com criança e adolescente, clubes 99 

podem criar projetos e se cadastrarem. Estão abertas inscrições até junho, eles estão 100 

com R$ 255.000,00 anual para poder beneficiar projetos. Em seguida o Sr. Paulo Battisti 101 

passa a palavra para o Sr. Wolney explanar sobre a Reunião do Conselho Municipal de 102 

Transparência Institucional, Fiscalização Administrativa e Controle Social de Santos 103 

(CMT), ele relata que esteve presente e o Prefeito assinou o Decreto 8400 que estabelece 104 

procedimentos e prazos para divulgação de dados internos e externos por órgãos da 105 

administração direta e indireta do Município, no site é apresentado mais de 50 temas  106 

disponíveis, como orçamento, receita, despesa e contratos firmados com empresas e 107 

entidade. Foi mostrado lá como interessante, que os prazos são muito curtos para as 108 

atualizações e qualquer munícipe, qualquer pessoa, tem acesso ao site, por exemplo, 109 

uma determinada obra, você vai ver, a compra, prazo, aditamento, fotos de andamento da 110 

obra; com relação a cardápio de merenda escolar,  tem que estar lá também, com 111 

antecedência de 24 horas; por exemplo, Policlínica, se você quer saber de determinado 112 

médico, ver a escala dele todo mês, assim você quer cobrar, será que aquele médico está 113 

mesmo indo nos lugares,  você vai poder acompanhar, todas essas informações o 114 

sistema está colocando à disposição de quem está acessando, isso é uma 115 

obrigatoriedade, que eu achei bem interessante e você tem a oportunidade de acessar 116 

qualquer área da cidade, desde obras, esporte, educação, você tem como ver os serviços 117 

que estão sendo prestados e se você perceber que algo não está de acordo, tem como se 118 

manifestar através disso. O Presidente retomou às respostas dos ofícios, falando sobre o 119 

ofício da limpeza nos vestiários, explicando que foi um segundo ofício onde o COMESP 120 

retornou dizendo que se não houve um aumento de pessoas, para um equipamento 121 

daquele tamanho, nós entendíamos que necessitaria, eles colocam que em retorno a 122 

solicitação de informação quanto a limpeza dos vestiários e entorno da piscina olímpica, 123 

tendo em vista o número reduzido de funcionários e o aumento das atividades, o 124 

Departamento de Equipamentos Esportivos da Secretaria de Esportes, esclarece que a 125 

limpeza está sendo executada de maneira adequada, mantendo a higiene e ordem do 126 

equipamento. Salienta que até o momento não houve reclamações dos usuários quanto a 127 

higiene do local.  O Sr. Filipe Rezende informa que foi ele quem fez a reclamação do 128 

aquecimento da piscina e depois houve a reclamação do pessoal da hidroginástica, 129 

referente a grande quantidade de água que fica no piso e menciona que uma das 130 

reclamantes é sua mãe. O Sr. Wolney pergunta se a reclamação dela foi antes ou depois 131 

da reclamação dele. Ele responde que foi depois. O Sr. Wolney informa que foi feito uma 132 

alteração na logística dos funcionários para nos intervalos atender essa questão. O Sr. 133 

Carlos, representante do Panathlon, disse que usa o vestiário e o que faltou foi um 134 

planejamento melhor da caída da água, que está gerando um empoçamento que fica ruim 135 

para os idosos poderem se trocar; na entrada da piscina está pingando direto de um lustre 136 

e a parte branca em volta da piscina fica suja, com marca de tênis. Concluiu-se que não 137 

cabia mais oficiar a SEMES e que os representantes atentassem às reclamações. O Sr. 138 

Paulo leu a resposta da SEMES, a respeito do ofício enviado sobre os jogos regionais do 139 

idoso – JORI “Em retorno a solicitação de colaboração com o transporte e envio de 140 

técnicos para o JORI 2019 e a permanência da Comissão da Cidade para os anos 141 

seguintes, a Secretaria de Esportes informou que em tratativas com o Fundo Social de 142 

Solidariedade estará disponibilizando um veículo para o transporte de atletas durante os 143 

jogos. E em relação a continuidade da Comissão, completou que há pelo Departamento 144 
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de Atividades e Eventos Esportivos o interesse em mantê-la, atendendo assim a sugestão 145 

desse Conselho em permanecer com a Comissão formada em 2019”. O Sr. Eduardo, 146 

representante dos Técnicos, prevê que a equipe dele então, vai ficar sem veículo para 147 

transportar os atletas para o campeonato que acontecerá também em junho. O Sr. Wolney 148 

comenta que neste caso a responsabilidade é da FUPES, eles devem ser cobrados para 149 

dar explicação se houve planejamento pelos representantes técnicos. A Sra. Wania 150 

Seixas, representante da SETUR, sugere ajuda do Conselho do Idoso. O Sr. Rafael, 151 

representante da SEDUC, explica que o Conselho do Idoso recebe um fundo, mas não 152 

pode usar ainda, porque não está regulamentado. Os Srs. Paulo Battisti e Wolney, 153 

comentam que a FUPES é o único órgão que tem veículo próprio, cedido pela SEMES. O 154 

Sr. Eduardo informa que é diretor de Esporte e Cultura do Sindicato dos Petroleiros, se for 155 

encaminhado um ofício pedindo um veículo, tem certeza que passa pela diretoria. Ele não 156 

pode pedir para a equipe dele de Handebol. O Sr. Paulo Battisti lê a resposta da SEMES, 157 

quanto a cortesia dos convites “Em retorno a solicitação de disponibilidade de vagas e/ou 158 

convites cortesia para os munícipes, na sua maioria carentes, que fazem parte da 159 

caminhada monitorada da Secretaria de Saúde, a SEMES informou que o Campeonato 160 

Santista de Pedestrianismo, realizado pela Secretaria de Esportes não contempla a 161 

categoria caminhantes. Em relação a convites cortesia para caminhada, o Departamento 162 

de Atividades e Eventos Esportivos indagou que a Secretaria não costuma recebe-los, 163 

mas poderá disponibilizá-los caso venha a ocorrer”. O Sr. Fábio (SMS), que solicitou os 164 
convites, se prontificou a entrar em contato com a SEMES quando souber de alguma prova, 165 
para saber se a Secretaria recebeu convites de cortesia e está aguardando o retorno da SMS 166 
para enviar para SEMES, quais são as equipes e quantidade de pessoas que participam. Em 167 
assuntos gerais, a SEMES convida a todos para o Dia do Atleta Amador, dia 26 de maio , às 168 
10h, no Clube Vasco da Gama, onde serão homenageados 4 atletas, O Português do 169 
Handebol, O Cláudio Clarindo, do Ciclismo, do Triathlon, o Fabiano, que era mais a área 170 
solidária, muito envolvido nos projetos sociais e para finalizar o Sr. Lúcio Grottone, que foi do 171 
Boxe, nosso atleta olímpico, talvez o nosso primeiro atleta olímpico da cidade. Então todos 172 
eles estarão sendo homenageados. Desde o ano passado, com o Secretário Sadao, a 173 
solenidade deixou de ser no cemitério, onde é restrito só para a família e foi no Museu Pelé. 174 
Este ano será no Clube Vasco da Gama. A SEMES convida também, para o Dia do Desafio, 175 
29 de maio, e o Sr. Wolney informa que a corrida mudou, antes ela abria o evento, esse ano 176 
irá encerrar e não vai ser mais no Emissário, vai ser um outro circuito envolvendo o SESC. A 177 
Sra. Sandra Freitas, representante da SEDUC, informa que nós perdemos o ano passado e 178 
que é importante registrar, as atividades que ocorrem em toda cidade, mas faltou o registro. 179 
Agora é a melhor de 3, então é com as mesmas cidades. Na sequência, o Sr. José Reinaldo 180 
do Nascimento, representante da UNILUS informa que esteve conversando informalmente 181 
com o Sr. Luiz Leocadio, que é Presidente da CAPEP, e ele lhe falou dos programas que 182 
estão sendo implantados na CAPEP, sobretudo envolvendo a Saúde, com atividades físicas e 183 
de lazer. Ele o convidou para expor esses programas, para tomarmos ciência e talvez dar 184 
algumas sugestões. O Sr. Luiz Leocadio disse que virá com prazer. O Sr. Paulo Battisti, 185 
orienta que façamos o convite, para ele ou algum representante da CAPEP, para a próxima 186 
reunião. Informa que os servidores recebem a programação, por e-mail, mas como troca de 187 
informações e sugestões na área esportiva seria interessante. O Sr. José Reinaldo nos 188 
passou qual seria a pauta. Após, o Sr. Eduardo (Técnicos) apresenta fotos que tirou no dia 189 
anterior das quadras do M Nascimento e a lombada da Arena, o qual ele comenta que pelo 190 
visto não vai ficar pronta este ano, conforme disse o Sr. Ronald, representante da SIEDI em 191 
27 de fevereiro.  Ele fala sobre a dificuldade que está tendo para conseguir quadra e as 192 
despesas que tem, quando é necessário cancelamento de jogos e eles terão jogos a partir do 193 



 

Praça Engenheiro José Rebouças - Ponta da Praia - Santos/SP 
CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab-semes@santos.sp.gov.br 

           PREFEITURA DE SANTOS  

                    Secretaria de Esportes 

final de maio. Ele verificou que em Praia Grande, existem quadras públicas que atendem a 194 
necessidade, as quadras devem ter no mínimo 18x38m. Ele pede se é possível enviar um 195 
ofício de Prefeito para Prefeito ou de Secretário de Esporte para Secretário de Esporte, 196 
solicitando a cessão de uma quadra. O Sr. Paulo Battisti comenta que a FUPES é 197 
responsável em fazer esse pedido. Ele diz que a FUPES já fez e a resposta foi essa. O 198 
Wolney comenta que a Secretaria de Esporte não tem gestão sobre essa parte de 199 
rendimento. O Sr. Eduardo informa que são 32 jogos até o final do ano. Após muita discussão, 200 
chegou-se à conclusão que a responsabilidade é da FUPES e iremos oficializá-los para saber 201 
se chegaram a solicitar essa quadra à cidade de Praia Grande e diante da negativa, quais as 202 

providências que a FUPES irá tomar. Solicitamos para o Sr. Eduardo, as datas dos jogos, 203 

para enviarmos ofício para a FUPES. O Sr. Fábio (SMS) convida para a última edição de 204 
Defesa Pessoal para mulheres, no dia  01 e 15/06, no Rebouças e comenta que como há 205 
representantes de várias Secretarias presente, certas coisas não precisam ser oficiadas, 206 
neste sábado aconteceu a 4ª edição e por pouco ela não foi realizada, pela condição da sala 207 
de artes marciais, porque quando chove, goteja tudo, os tatames que ele já está pedindo a 208 
troca desde o ano passado, são daqueles modelos antigos, com palha e aí quando chove, 209 
eles vão se estragando. Ele já perdeu uns 10m de área útil do tatame. Lembra que aquela 210 
sala é utilizada também por outras artes marciais. O Sr. Paulo Battisti encerra a reunião e 211 
informa que a próxima está marcada para o dia 26/06. 212 
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