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

de Santos, iniciada às nove horas e trinta minutos do dia  vinte e seis do mês de junho de dois mil e 2 

dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, com a  presença dos conselheiros e 3 

colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste Conselho. Compareceram na reunião 4 

os seguintes conselheiros: Rosa do Carmo  José (UNISANTA),Carlos Augusto de Carvalho 5 

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

Benedito Padovan Filho (Ligas Esportivas), José Carlos Lopes Penha (UNIP),Luís Antônio de 7 

Alvarenga (ACREMBAS), José Rosatti Júnior (SEFIN), Luiz Marcos de Azevedo Marques Albino 8 

(SIEDI), Fábio de  Abreu José (SMS), Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES), Wolney Harvey de 9 

Lima  (ACESAN), Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Sandra Regina T. de Freitas  Silva 10 

(SEDUC), Simone Rufino (SECOM), José Reinaldo do Nascimento (UNILUS), Luzia Tavares 11 

Falcão e Guilherme Manzano Barbosa (SEMES), Wania Seixas (SETUR),  Alexandre Alves Vidal 12 

(FSS), Eduardo Soares Freire e Mônica Vicente das Neves (Técnicos), Amanda Marioni 13 

(SECULT), Luís Felipe Lunardi Rigotto (SEDURB) e Élio  Pinto Giangiulio (CET). Convidados: 14 

Adriano Luiz Leocádio (Presidente da CAPEP) e Rosana de B. Marques (Coordenadora da Casa do 15 

Servidor). Justificativa de Ausência: Paulo Cézar Battisti (Academias Esportivas), José Luiz 16 

Gonçalves Oca (UNISANTA), Maria Tereza Lozano (UNISANTOS). Os Senhores Wolney Harvey 17 

de Lima e Luiz Antônio Alvarenga, Diretores do Conselho, iniciaram a reunião justificando a 18 

ausência do Presidente, Sr. Paulo Cézar Battisti. A ata da reunião anterior foi enviada por e-mail 19 

para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Expediente: Ofício 11/19-COMESP–convite para um 20 

representante da CAPEP participar da reunião do Conselho. Convite aceito, a explanação faz parte 21 

da pauta da presente reunião; Ofício 12/19-COMESP –enviado à SEMES para que solicite 22 

processos de isenção de IPTU para Clubes. A SEMES solicitou à SEFIN, que os processos de 2019 23 

sejam encaminhados ao GAB-SEMES para que enviem ao servidor que será indicado para analisá-24 

los. Aguarda a mudança no fluxo dos processos. Ofício 13/19-COMESP–enviado à SEFIN 25 

solicitando que os processos de 2020 passem pela SEMES e SEDUC para serem analisados. A 26 

SEFIN enviou memorando à SEMES e SEDUC para indicação da pessoa ou grupo responsável por 27 

receber esses processos digitais visando ajustar o fluxo existente. Em cumprimento a solicitação da 28 

Secretaria de Governo, indicamos para representar o COMESP no Programa Rede Família, os Srs. 29 

Eduardo Soares Freire, representante dos técnicos, como titular e o Sr. Paulo Roberto Santos de 30 

Souza, representante da SECULT, como suplente. O convite foi enviado a todos os conselheiros, 31 

por e-mail, e a escolha foi feita por ordem da manifestação de interesse. Pauta: Explanação do 32 

Presidente da CAPEP, Sr. Adriano Leocádio: relatou que busca fazer uma gestão equilibrada e  33 

comprometida, com ações para resultados a médio e longo prazo; intenção de cuidar da pessoa para 34 

que fique menos doente; busca parceria com entidades privadas visando  descontos aos servidores, 35 

trabalhando a saúde preventiva; criaram o Programa Casa do  Servidor. A Sra. Rosana, 36 

coordenadora da Casa, informou que funciona a 3 anos; apresentou algumas atividades que são 37 

feitas para prevenção da saúde; para que o servidor tenha consciência da necessidade da prática da 38 

mudança de hábito; assim utilizando melhor o plano de saúde e prestando um serviço de qualidade 39 

para a população. Sr. Leocádio complementou que as atividades são gratuitas; pediu que as 40 

entidades divulguem o trabalho e que os servidores participem do Programa. Agradeceu a 41 

oportunidade e indagou que o Esporte é uma grande mola para a prevenção a saúde. Prestação de 42 

contas de projetos aprovados pelo Promifae: Sr. Marcelo Rossi, membro da CIAC, apresentou os 43 

projetos,13961/2016-14: Oficina Lúdica Interativa e Esportiva–Pelé, o Atleta do Século; 44 

14095/2016-52, Oficina Lúdica Interativa e Esportiva–Pelé Conquista o Mundo,  ambos do 45 

proponente AMABRASIL; 41073/2017-73 Corrida Vertical, proponente Associação Metropolitana 46 

de Esportes Radicais. Prestações aprovadas por unanimidade. Assuntos Gerais: Foi definido que as 47 

bandeiras ODS poderiam ser indicadas por e-mail, até o dia 28 de junho de dois mil e dezenove, 48 
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data em que as quatro mais sugeridas seriam enviadas para que o servidor do Portal dos Conselhos 49 

inclua na página do COMESP no Portal (http://www.santos.sp.gov.br/?q=content/comesp-conselho-50 

municipal-de-esportes). Eduardo Freire, representante dos técnicos, perguntou ao Sr. Luiz Carlos 51 

Franco, Coordenador da Arena Santos, presente na reunião, como estava o andamento das obras na 52 

Arena. Luke respondeu que havia entregue pessoalmente no dia anterior o processo do telhado para 53 

início das obras, com prazo para começar. Após esta obra concluída será agilizado o processo do 54 

piso do ginásio que também está em andamento. Não soube responder o prazo para a entrega do 55 

telhado, só após finalizado poderá ser iniciado o reparo no piso. Sendo assim, o Conselho solicitou 56 

que seja feito ofício à SESERP, indicando que o cronograma com prazos e detalhes das obras da 57 

Arena Santos sejam enviados ao Coordenador da Arena e para o Conselho de Esportes. Luke 58 

completou que o espaço que levou muito tempo para ser oficialmente gerenciado pela SEMES, veio 59 

com muitos problemas a serem resolvidos. Eduardo completou que a Arena é uma das poucas 60 

quadras com dimensão para a modalidade do handebol, só conhecendo a UNILUS, gostaria de saber 61 

outros lugares na Cidade. Sandra Freitas, representante da SEDUC, disse que precisa ter uma ação 62 

conjunta para atender a cidade, fomentar o esporte na cidade; não devem buscar atleta fora, os 63 

atletas de Santos precisam ter onde treinar. Danielle Zangrando, presente na reunião, relatou que a 64 

UNILUS tem a quadra nas dimensões corretas, e que a FUPES conseguiu o Colégio Santista para os 65 

treinos, informou que atletas importantes que vieram de fora da cidade, e a representam em 66 

Competições, vivem em Santos a muitos anos, alguns desde criança. Sr. Wolney pede relação de 67 

quem tem quadra nas dimensões necessárias, diz que um fato importante em relação a Arena, é que 68 

foi superdimensionado para a realidade da Cidade, gerando muitos problemas de manutenção. Luke 69 

agradece pela confiança na eleição acirrada para fazer parte da CIAC, realizada na 2ª Assembleia 70 

Geral Extraordinária, nesta mesma data, e pela oportunidade de poder participar da comissão. 71 

Eduardo Freire reclamou do ginásio Poliesportivo da Zona Noroeste, que está parada. Solicitou que 72 

seja feito um ofício convidando um representante da SIEDI para falar sobre o piso. Carlos, do 73 

Panathlon informou que enviará por e-mail o convite para que os conselheiros prestigiem o 74 

Campeonato Paulista Natação Master de Inverno, na piscina olímpica, Adalberto Mariani. Sandra 75 

Freitas solicita ajuda aos parceiros para a realização dos Jogos Escolares 2019. Os Senhores 76 

Wolney Harvey de Lima e Luiz Antônio Alvarenga, encerraram a reunião passando a palavra ao 77 

Diretor-Presidente da FUPES para dar início a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da 78 

Fundação Pró-Esportes. 79 
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