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           PREFEITURA DE SANTOS  
Conselho de Esportes 

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

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

outubro 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), Hélcio Benedito Padovan Filho (LRFSLP), Marcelo Vasques Casati 6 

(CREF/UNIMES), Alexsander Guedes (SEMES), Paulo Roberto (SECULT), José Carlos Lopes 7 

Penha (UNIP), Wolney Harvey de Lima  (ACESAN), Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES), 8 

Fábio Abreu (SMS), Ronald do Couto Santos (SIEDI); Anderson Luís Rodrigues dos Santos 9 

(ACS), Luzia Tavares Falcão (SEMES), Wânia Seixas (SETUR), Paulo Cezar Battisti 10 

(Academias Esportivas), José Reinaldo Nascimento (UNILUS), Amanda Marconi (SECULT), 11 

Elio P. Giangiolio (CET) Simone Rufino (SECOM). Justificativa de Ausência:  Eduardo 12 

Soares Freire (Técnicos); Sandra Freitas e Fabiana Ilhosa Louro (SEDUC); José Rosatti 13 

Junior e Jeane Silva (SEFIN); Luiz Antônio Alvarenga (ACREMBAS) Carlos Augusto de 14 

Carvalho (PANATHLON); Carlos Farrenberg e Danilo Gonçalves (Atletas).  Convidados: 15 

Donald Verônico A. Silva (FUNDAÇÃO SETTAPORT). O Presidente do COMESP, Sr. Paulo 16 

Cezar Battisti deu início a reunião. Aprovação da ata anterior: Faltou na ata do mês de 17 

setembro, o trecho em que o Sr. Donald, munícipe, solicita ao Conselho que verificasse com a 18 

SEMES o porquê de não informar os dados pedidos para seu mestrado, já que os mesmos 19 

são de fácil acesso e transparência, foi solicitada pelos conselheiros a execução de ofício 20 

com o questionamento a Secretaria. Com a inclusão da informação, ata Aprovada. 21 

Expediente: Os representantes da CET passam a ser a Sra. Carolina Santos e suplente o Sr. 22 

Elio Giangiulio; A representante suplente da SEDUC passa a ser a Sra. Fabiana Ilhosa Louro. 23 

Conforme deliberado na reunião anterior, foi enviado à SMS o ofício 18/2019-COMESP, 24 

solicitando uma visita para discussão de proposta de parceria com o esporte de alto 25 

rendimento. A reunião está agendada para o dia cinco de novembro, às dez horas, na 26 

Secretaria de Saúde e participarão os conselheiros, Eduardo Freira, representante dos 27 

Técnicos, Paulo Roberto, da SECULT, Fábio Abreu da SMS e Wolney Lima da ACESAN. 28 

Ofício 19/2019-COMESP, enviado a SEMES, solicitando o horário de funcionamento do 29 

Centro Esportivo e Recreativo Rebouças nos fins de semana. Foi informado que o horário do 30 

Centro nos fins de semana é oito às dezoito horas, porém disponibilizam um funcionário para 31 

atender os eventos quando oficialmente agendados. Caso necessário o solicitante pode 32 

comparecer ao centro esportivo para verificação do ocorrido. Ofício 20/2019-COMESP, 33 
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enviado a Câmara Municipal de Santos, sugerindo a revisão na lei complementar nº 644, de 34 

vinte e quatro de dezembro de dois mil e oito, quanto a proporcionalidade da contrapartida 35 

para os Clubes em relação ao desconto fornecido pela PMS; ofício sem retorno até a 36 

presente data. Ofício 21/2019-COMESP, enviado à SEMES, solicita informações quanto ao 37 

pedido de informações ao Promifae, feito por um munícipe para ajudá-lo em seu trabalho de 38 

mestrado e que foi negado. A Secretaria respondeu que todas as informações disponíveis 39 

pelo decreto 5277, que regulamenta a lei complementar 615 de 2007, foram entregues ao Sr. 40 

Donald e que a única informação que não estaria disponível era quanto ao montante anual 41 

despendido pelo município, mas que esta informação ele poderia conseguir na Secretaria de 42 

Finanças. O Sr. Ronald disse que na SIEDI a prática é de disponibilizar os números dos 43 

processos para o munícipe pesquisar. Sr. Donald confirmou que ele havia realmente recebido 44 

as informações, o que ele estava precisando eram exatamente os valores disponibilizados ao 45 

Promifae ano a ano e quais os patrocinadores. Prestação de Contas de Projetos 46 

aprovadas pelo Promifae: Processo nº 55058/2017-58 - ABRACCI – Ilha Diana Esportivo – 47 

2018, do proponente ABRACCII – Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer 48 

Infanto Juvenil; processos nº 10311/2018-16 – Futsal Estuário IV; nº 10300/2018-08 – Futsal 49 

ZN; nº 8863/2018-18 – Futsal Saboó, todos da proponente Fundação Settaport. Projetos 50 

aprovados. Ações da Secretaria de Esportes para 2019: Frederico Monteiro informou que o 51 

Parque Roberto Santini passou para a gestão da Secretaria de Esportes e que a 52 

Coordenadoria de Praia fica como Coordenadoria do Parque Municipal Roberto Mário Santini 53 

e de Esportes de Praia; o Circuito Santos Surf inaugurou a Torre do Surf, no Emissário e 54 

atendeu aos atributos para competições; escolinha de skate crescendo; reforma dos anexos I 55 

e II; tem no local o surf de auto rendimento dos paratletas com o Prof. Eduardo Leonel; 56 

Emissário totalmente esportivo para dois mil e vinte é a meta da Secretaria; Memorial do Surf; 57 

estão buscando aumentar a segurança no Parque; a previsão de entrega dos anexos é de 58 

janeiro de dois mil e vinte. Sr. Ronald Couto, representante da SIEDI, completou que o 59 

Memorial do Surf está previsto para final de dezembro com inauguração em dezoito de 60 

janeiro; remodelação da pista de skate com perfil para campeonatos olímpicos; remodelagem 61 

e revitalização das áreas externas; religação do sistema noturno para atender aos surfistas e 62 

está sendo preparado um novo projeto para o próximo ano; duas quadras de basquete de rua 63 

atrás do anexo I; são intenções da Administração, não só da SEMES. Sr. Frederico 64 

complementou em relação a praia, que a procura por barracas de praia vem diminuindo, 65 

porém está havendo aumento da prática esportiva nas barracas, maior fomento ao esporte e 66 
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que no mês de novembro já começam a chegar os processos para eventos de final de ano. 67 

Em relação ao Campeonato Santista de Águas Abertas, teve um diferencial este ano com a 68 

entrada do Festival Kids, para crianças de seis a doze anos com premiação de medalhas aos 69 

participantes que obrigatoriamente nadaram acompanhados por um responsável, no final do 70 

CSAA. O Sr. José Reinaldo perguntou se no Emissário tem espaço para patinação, foi 71 

informado que sim, porém não tem aulas da SEMES no local. Assuntos Gerais: Sr. Paulo 72 

Battisti disse que normalmente as pautas das reuniões são encaminhadas pela SEMES, mas 73 

que os conselheiros deveriam levantar assuntos para discussões também, com o propósito de 74 

tirar dúvidas de assuntos diversificados de interesse do Conselho. Sr. Wolney Lima informou 75 

que a Copa Corpo em Ação de Ginástica Rítmica que ocorreu na Arena Santos, em onze, 76 

doze e treze de outubro com mais de setecentos inscritos; vieram atletas de outros estados 77 

para participar. Disse que foi a primeira vez que meninos participaram deste tipo de 78 

competição e que teve um diferencial de premiação em dinheiro para equipes e para adultos. 79 

A premiação e o número de participantes foram inéditos no Brasil. O evento foi da Liga 80 

Metropolitana de Ginástica com apoio da TV Tribuna e Prefeitura Municipal de Santos. O Sr. 81 

Hélcio, informou que a abertura da Copa TV Tribuna de Voleibol será dia vinte e seis de 82 

outubro e a final no dia nove de novembro, ambas no SESC e os jogos ocorrerão no CER-83 

REBOUÇAS. Disse que apenas uma Escola Municipal se inscreveu para a Copa com um time 84 

feminino e outro masculino; Sr. Wolney informou a data do Campeonato Santista de 85 

Pedestrianismo, em vinte e sete de outubro e do Águas Abertas em dez de novembro. O Sr. 86 

Fábio Abreu falou do Curso de defesa pessoal “Eu me defendo”, dia vinte e cinco de outubro 87 

no CER-REBOUÇAS. Sem mais, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Silvia 88 

Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente 89 

do Conselho Municipal de Esportes. 90 
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