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

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

vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e dezenove, no auditório da 3 

Secretaria Municipal de Esportes, com a  presença dos conselheiros e 4 

colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste Conselho. 5 

Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Luiz G. Oca 6 

(UNISANTA), Carlos Augusto de Carvalho (PANATHLON), Hélcio Benedito 7 

Padovan Filho (LRFSLP), Marcelo Vasques Casati (CREF/UNIMES), Alexsander 8 

Guedes (SEMES), Paulo Roberto (SECULT), José Carlos Lopes Penha (UNIP), 9 

Wolney Harvey de Lima  (ACESAN), Luís Felipe Lunardi Rigotto (SEDURB), Elio P. 10 

Giangiulio (CET), Fábio Abreu (SMS), Ronald do Couto Santos (SIEDI); Anderson 11 

Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Paulo Cezar Battisti (Academias Esportivas), 12 

Sandra Freitas (SEDUC), José Reinaldo Nascimento (UNILUS), Luiz Antônio 13 

Alvarenga  (ACREMBAS), Maria Tereza Lozano (UNISANTOS), Amanda Marconi 14 

(SECULT), José Rosatti Junior (SEFIN); Eduardo Soares Freire (Técnicos) ; 15 

Simone Rufino (SECOM). Justificativa de Ausência: Wania Mendes Seixas e 16 

Marcelo Valejo Fachada (SETUR), Luzia Tavares Falcão, Marcelo de Oliveira 17 

Rossi e Rodrigo Mendonça (SEMES). Convidados: Iracema Menezes (FUPES), 18 

Donald Verônico A. Silva (FUNDAÇÃO SETTAPORT). O Presidente do COMESP, 19 

Sr. Paulo Cezar Battisti deu início a reunião Expediente: Com a aposentadoria do 20 

Sr. Luiz Alberto da Silva, representante da UNIMES, o Prof. Rodrigo Pereira da 21 

Silva, passa a ser o representante suplente da Universidade; cópia do Ofício 22 

17/2019-COMESP, entregue na UNIP em 12/09/2019, agradecendo ao Professor 23 

Penha e seus alunos pelo trabalho voluntário na etapa do Campeonato Santista de 24 

Pedestrianismo, foi encaminhado por e-mail aos conselheiros e lido em reunião; 25 

por não haver nenhuma sugestão de indicador para o PDR, solicitado na última 26 

reunião, não respondemos ao pedido da Ouvidoria na data limite de 20/09/2019; o 27 

assunto entrará como pauta de reunião futura para melhor entendimento dos 28 

Conselheiros, que apresentaram dúvidas quanto ao solicitado anteriormente. 29 

Aprovação da ata anterior: A ata foi enviada por e-mail para leitura dos 30 

conselheiros. Alteração na linha 99, onde se lê “aula de judô do Professor Fábio 31 

Abreu”, leia-se “aula de karatê do Professor Fábio Abreu”. Ata aprovada. Termos 32 

de Colaboração e Fomento da entidade “Com você a gente faz”: Sr. Paulo 33 

Battisti informou ser Coordenador de Projetos da Entidade que possui um Termo 34 

de Colaboração e um de Fomento com a Secretaria de Esportes, atendendo nos 35 

Centros Esportivos do Rebouças, Zona Noroeste e Manoel Nascimento Junior, 36 

com aproximadamente vinte modalidades esportivas; fez um breve relato quanto a 37 

diferença de Termo de Fomento, Colaboração e Cooperação; indagou que o 38 

projeto de natação para crianças, que teve início há aproximadamente dois meses 39 

foi matéria da TV Tribuna, o que fez aumentar a procura pelas aulas; o 40 

representante dos atletas, Sr. Carlos Farrenberg, perguntou se o programa atende 41 

crianças com deficiência.  Sr. Battisti respondeu  que não estava previsto no 42 

projeto mas está sendo inserido, por não se tratar de aulas de iniciação, a 43 

SESPAD, Seção de Esportes Adaptados da SEMES, está fazendo uma seleção de 44 
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crianças que podem participar; o representante da UNILUS, Sr. José Reinaldo, 45 

perguntou onde procurar para entender o programa; Sr. Battisti indicou  a Lei 46 

Federal 13.019-2014 que institui normas gerais para regular as parcerias 47 

voluntárias firmadas pela administração pública com organizações da sociedade 48 

civil; o representante da SMS, Sr. Fábio Abreu indagou se teriam acesso aos 49 

termos e quem determina os valores, entre outras dúvidas. Os Srs. Wolney e 50 

Battisti, por experiência deram algumas informações, como a busca no Portal da 51 

Transparência, divulgação no Diário Oficial e na Seção de Convênios da 52 

Secretaria, que os valores são estipulados pelos Gestores, após estudos, busca de 53 

emendas; informaram que não tem muito a dizer por não atuarem nesta 54 

elaboração, mas que o assunto poderia ser sugerido como pauta de reunião 55 

visando elucidar os conselheiros.  Elaboração de uma parceria entre FUPES e 56 

SMS para atendimento médico e odontológico para os atletas: O 57 

representante dos Técnicos, Sr. Eduardo Freire sugere um estudo para trazer 58 

atendimento médico e odontológico aos atletas de alto rendimento representantes 59 

da Cidade,  que por muitas vezes recebem ajuda de custo muito baixa, não sendo 60 

possível pagar um plano de saúde; Sr. Wolney acredita ser relevante a sugestão, 61 

sugerindo inclusive que se for possível através de emenda de vereador, especifica 62 

para atletas, ou do Fundo da SMS, acreditando sempre que esporte é prevenção à 63 

saúde. Após várias colocações dos conselheiros, chegou-se ao consenso de que 64 

será oficiada a Secretaria de Saúde quanto a possibilidade de uma visita de 65 

representantes do COMESP e FUPES, para discussão do tema. Criar comissão 66 

do COMESP para acompanhar a contrapartida dos Clubes em relação a 67 

isenção do IPTU: Sr. Luiz Alvarenga, representante da ACREMBAS, informou que 68 

o Vasco da Gama ofereceu no seu processo de isenção de IPTU, a contrapartida 69 

de cinquenta vagas para aulas nas segundas-feiras, no período da tarde, e que 70 

estas vagas não foram ocupadas por não terem conseguido condução para levar 71 

as crianças. Battisti informou que estas vagas poderiam ser negociadas, divididas 72 

em outras modalidades e oferecidas nas Secretarias; atualmente não tem 73 

fiscalização, os processos são deferidos quanto a isenção e não se tem 74 

informação das contrapartidas; conforme reuniões anteriores, acreditasse que para 75 

o próximo ano esses processos passarão pela Secretaria de Esportes e Educação 76 

que poderão fazer melhor uso do oferecido pelos clubes, quanto as modalidades e 77 

até seus salões sociais, se acordado entre as partes; ficou instituída a Comissão 78 

que fiscalizará a contrapartida oferecida pelos clubes com os seguintes 79 

conselheiros: Sr. Luiz Alvarenga (ACREMBAS), Marcelo Casati (UNIMES/CREF) e 80 

Paulo Roberto (SECULT); foi colocado que os clubes possuem 100% de isenção e 81 

que a contrapartida não é compatível ao valor da isenção, o Conselho irá oficiar a 82 

Câmara Municipal de Santos, sugerindo a revisão na lei de isenção, quanto a 83 

proporcionalidade da contrapartida para os Clubes. Assuntos Gerais: Sr. Wolney 84 

anunciou a 3ª etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo, no domingo, dia 85 

vinte e nove de setembro, com largada na Praça das Bandeiras e o Campeonato 86 

de Águas Abertas, adiando, com data a ser confirmada, devido ao mal tempo do 87 

último fim de semana; a representante da UNISANTOS, Sr. Tereza Lozano, disse 88 
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que costuma agendar o ginásio do Rebouças no início do ano para os eventos da 89 

Universidade durante o ano, demostrou seu descontentamento do fim de semana 90 

em que teve que terminar antes a rodada de jogos, porque o CER-RB fecharia às 91 

18:00 e não teria quem ficasse acompanhando, informou não ter sido avisada de 92 

qualquer alteração; o Conselho irá oficiar a Secretaria solicitando informações 93 

quanto ao funcionamento dos centros, nos fins de semana, principalmente quanto 94 

existir agendamento/eventos deferidos anteriormente. Sr. Hélcio, representante 95 

das Ligas Esportivas, convidou os conselheiros para o final da Copa Tv Tribuna de 96 

Handebol Escolar, no SESC, no próximo domingo, dia vinte e nove, às dezoito 97 

horas; o conselheiro Carlos Alonso Farrenberg, medalhista no Parapan-Americano, 98 

foi parabenizado pelos conselheiros. Sem mais, o Sr. Presidente declara encerrada 99 

a reunião, e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por 100 

mim assinada e pelo Presidente do Conselho Municipal de Esportes. 101 
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