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Ata da sétima 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 oito do mês de 2 

agosto 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: José Luiz G. Oca 5 

(UNISANTA), Carlos Augusto de Carvalho (PANATHLON), Hélcio Benedito Padovan Filho 6 

(LRFSLP), Marcelo Vasques Casati (CREF/UNIMES), Alexsander Guedes (SEMES), 7 

Paulo Roberto (SECULT), José Carlos Lopes Penha (UNIP), Wolney Harvey de Lima  8 

(ACESAN), Luís Felipe Lunardi Rigotto (SEDURB), Elio P. Giangiulio (CET), Fábio Abreu 9 

(SMS), Ronald do Couto Santos (SIEDI), Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), 10 

Paulo Cézar Battisti (Academias Esportivas), Sandra Freitas (SEDUC), José Reinaldo 11 

Nascimento (UNILUS), Luzia Tavares Falcão (SEMES), Luiz Antônio Alvarenga  12 

(ACREMBAS), Maria Tereza Lozano (UNISANTOS), Amanda Marconi (SECULT), 13 

Convidados: Danielle Zangrando (FUPES), Donald Verônico A. Silva (FUNDAÇÃO 14 

SETTAPORT). Justificativa de Ausência: SECOM, SETUR e ATLETAS. A ata da reunião 15 

anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Prestação de 16 

contas de projetos aprovados pelo PROMIFAE: Processo nº 17735/2019-00, Copa 17 

Vera Lúcia de Souza de Ginástica Rítmica Escolar, do proponente Liga Metropolitana de 18 

Ginástica; Processo nº 12344/2018-46, Copa Futsal Escolar, proponente Associação 19 

Nacional de Esportes – ANE; Processo 14924/2018-87, 4ª Etapa Campeonato Santista de 20 

Pedestrianismo, Associação Metropolitana de Esportes Radicais – AMER; Processo 21 

55154/2017-41, Preparação e Estrutura para a Participação no Ironman – Kona, do 22 

proponente Bruno Felipe Neves Chinarelli. Os relatórios referentes aos projetos para 23 

aprovação foram encaminhados anteriormente por e-mail. Contas aprovadas. Os projetos 24 

completos permanecem por um mês na Secretaria de Esportes. Resultado da 25 

participação de Santos nos Jogos Regionais:  O Sr. Paulo Battisti parabeniza e 26 

convida o Diretor-Presidente da Fundação Pró-Esportes de Santos, Sr. Hugo Duppré, 27 

para explanar quanto a conquista de Santos nos Jogos Regionais realizados em Osasco. 28 

Sr. Hugo Informou que desde 2017, quando assumiu a Fundação a equipe se planeja em 29 

busca de resultados para os atletas das modalidades atendidas, tanto de base como de 30 

auto rendimento; trabalham sempre com o orçamento do ano anterior, apoio dos 31 

vereadores com emendas para as modalidades faz muita diferença na questão 32 

orçamentária; os atletas participam da Federação da modalidade e tiveram resultados 33 

expressivos nos jogos regionais, prevendo boas posições para os Jogos Abertos, em 34 

Marília, no mês de novembro; pretende mandar a delegação completa das que foram 35 

classificadas; buscam um resultado melhor que o do ano passado que foi o terceiro lugar, 36 

resultado dos jogos regionais muito positivo para a FUPES após 16 anos sem vitória; 37 

orçamento reduzido para 2019, previsão de aprovação na Câmara para o próximo ano é 38 

de 10% a 15% a mais para 2020, por ser um ano olímpico; nestes quatro anos o número 39 

de medalhas tem sido maiores; a parceria com a SEMES nas atividades, preocupação 40 

com o basquete feminino que tem apresentado crescentes resultados, não só nas aulas 41 

da Secretaria de Esportes mas também no competitivo e também com a infraestrutura, 42 

fazem a diferença caminho certo para crianças e jovens. Sr. Battisti perguntou se há 43 

alguma punição para a modalidade que não participa dos jogos, o representante da 44 

FUPES respondeu que não há nenhum tipo de penalidade. Sr. José Reinaldo, 45 

representante da UNILUS, perguntou como funciona se a modalidade não vai bem, se 46 

tem algum procedimento pra melhoras o desempenho. Sr. Hugo disse que as 47 

competições são realizadas pelas entidades, que estão sempre procurando melhorar o 48 
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desempenho. Retorno de questionamento oficializados pelo COMESP:  Ronald, 49 

representante da SIEDI, explanou quanto ao solicitado em ofício, referente as obras, 50 

principalmente o piso do Poliesportivo do CER-MNJ, na Zona Noroeste; informou não ter 51 

domínio do cronograma financeiro (Estadual e Federal); o repasse está sendo fracionado 52 

e com espaços grandes de tempo; entrega prevista para novembro, mas não tiveram os 53 

repasses, deverá ter nova programação; o contrato está em dia, as correções do projeto 54 

dentro da garantia contratual é que estão atrasando;  falta recurso para a parte externa; 55 

só foi recebido 1/3 do orçamento; a cerâmica não estava prevista, é um segundo convênio 56 

por não ter recurso no primeiro; preocupação com o acabamento para vida útil maior; Sr. 57 

Hugo Duppré perguntou se alguém do esporte, alguma modalidade é chamada para 58 

acompanhar; Sr. Ronald informou que neste caso foi solicitado pela SEMES; Wolney e 59 

Battisti disseram que foi conversada a elaboração do projeto; a quadra está com medida 60 

de 20x40, como planejado; Sr. Hélcio das Ligas, disse que a  quadra está com estas 61 

medidas, mas não tem recuo, a medida precisa ser para a área de jogo; Sr. Battisti disse 62 

ter sido feito assim, mas já aconteceu o acerto, que o  Sr. Eduardo, representante dos 63 

técnicos esteve lá e verificou esta diferença; Sr. Ronald informou poder trazer os projetos 64 

em próxima reunião para análise dos conselheiros; Sr. Wolney sugeriu marcar uma visita 65 

antes da entrega da obra, importante para o futsal e handebol; Sr. Ronald completou que 66 

a Prefeitura quer atender da melhor forma possível; Paulo Battisti concordou, dizendo que 67 

conseguiu modificar o escopo da piscina junto ao Ronald, o que pode ser feito no 68 

Poliesportivo do M.Nascimento, caso necessário; Sr. Carlos do Panathlon disse que 69 

precisa pensar em todo o entorno para o Poliesportivo, como no caso da piscina, ralos, 70 

vestiários, bancos de reserva, mesas; Ronald indagou que no caso da piscina olímpica os 71 

ajustes estão sendo revistos; O Sr. Fábio Abreu, representante da SMS perguntou se a 72 

obra da Arena também não é com a SIEDI; Sr. Wolney respondeu que a Arena foi pauta 73 

da reunião anterior e que o cronograma das obras teria sido enviado por e-mail aos 74 

conselheiros. Assuntos Gerais: O representante titular dos Atletas, Sr. Carlos 75 

Farrenberg, justificou a ausência por estar participando do Parapan-Americano, em Lima, 76 

onde no último domingo levou a medalha de ouro dos 100 metros livre S13 (atletas com 77 

baixa visão); Sr. Marcelo Casati, informou a todos que dia um de setembro é o Dia do 78 

Profissional de Educação Física e convidou a todos para participarem de palestra 79 

realizada no dia três de setembro na UNIMES, quanto ao tema; convite enviado por e-80 

mail; O Presidente do COMESP informou que a Sra. Luzia Falcão participou do último 81 

encontro dos Conselhos, e que mandaríamos sempre por e-mail para que o conselheiro 82 

interessado se manifeste e confirmemos sua presença; encaminhamento por e-mail das 83 

informações quanto a solicitação de sugestão de indicadores do PDR pelo Conselho de 84 

Esportes para ser encaminhado à equipe de monitoramento do PDR; Sr. Alexsander, 85 

representante da SEMES sugeriu que seja oficializado um agradecimento à UNIP, em 86 

nome do representante do conselho, Sr. José Carlos Lopes Penha pela participação dos 87 

alunos na organização do Campeonato Santista de Pedestrianismo; Carlos, do Panathlon, 88 

informou ter levado mais de cinquenta atletas da cidade para um campeonato de natação,   89 

onde fazem seletiva para o JORI do ano seguinte; sugestão de ideia para a FUPES; 90 

vários voluntários de outros esportes; tanto para Base quanto para o JORI; bom para a 91 

saúde e despesas reduzidas. O representante da SMS, informou da última edição do 92 

“Curso eu me defendo”, de defesa pessoa, que será realizado na Zona Noroeste, no 93 

sábado, dia 31 de agosto, em parceria da SEDS/SEMES; inscrições encerradas no 94 

primeiro dia; Sr. Battisti parabenizou o servidor pelo trabalho apresentado também no 95 

CER-Rebouças; Sr. Hélcio, das Ligas Esportivas, informou que dia 14 de setembro inicia 96 
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a Copa TV Tribuna, convite será enviado por e-mail; Sr. Hugo Duppré, sugeriu o Campeão 97 

na Escola para o Esporte, como é feito na SEDUC, levar um medalhista para uma aula 98 

das escolinhas da SEMES, como na aula de judô do Professor Fábio Abreu, que se 99 

agradou com a ideia. 100 
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