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Ata da décima 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 sete do mês 2 

de novembro de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, 3 

com a  presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro de 4 

Atas deste Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Luiz 5 

G. Oca (UNISANTA); Hélcio Benedito Padovan Filho (LRFSLP); Marcelo Vasques Casati 6 

(CREF/UNIMES); Alexsander Guedes (SEMES); Luís Felipe Rigotto (SEDURB); Paulo 7 

Roberto (SECULT); Carlos Farrenberg (Atletas);  José Carlos Lopes Penha (UNIP); 8 

Wolney Harvey de Lima  (ACESAN); Maria Tereza Lozano (UNISANTOS);  Eduardo 9 

Soares Freire (Técnicos); Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); Fábio Abreu (SMS); José 10 

Rosatti Junior (SEFIN); Ariovaldo Moacir Neves (ACREMBAS); Ronald do Couto Santos 11 

(SIEDI); Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Luzia Tavares Falcão (SEMES), 12 

Paulo Cezar Battisti (Academias Esportivas) e José Reinaldo Nascimento (UNILUS). 13 

Justificativa de Ausência:  Simone Rufino (SECOM); Sandra Freitas (SEDUC); Luiz 14 

Antônio Alvarenga (ACREMBAS) e Carlos Augusto de Carvalho (PANATHLON). 15 

Convidados: Luiz Carlos Franco (ARENA) e Donald Verônico A. Silva (FUNDAÇÃO 16 

SETTAPORT). O Presidente do COMESP, Sr. Paulo Cezar Battisti deu início a reunião. 17 

Aprovação da ata anterior: Ata encaminhada anteriormente por e-mail. Ata Aprovada. 18 

Expediente: Prestação de Contas de Projetos aprovadas pelo Promifae: Relatório 19 

dos projetos aprovados pela CIAC enviado por e-mail anteriormente. Processos nº 20 

38189/2018-61 – Empresto Minhas Pernas, proponente Karoline do Amparo Fernandes;  21 

nº 26600/2019-63 – Copa de Handebol Escolar,  proponente Associação Nacional de 22 

Esportes – ANE; nº 14920/2018-26 – Corrida Vertical, proponente AMER; nº 30587/2018-23 

20 – Recursos Humanos e Estrutura para o Desafio (Volta a Ilha de Santo Amaro 2019; nº 24 

19380/2019-49 -  Embarcações de Apoio para o desafio (Volta a Ilha de Santo Amaro 25 

2020, ambos do proponente ABRACHA; nº 35237/2018-03 – Caminho Suave Judô, 26 

proponente Cruzada das Senhoras Católicas; nº 55128/2017-31 – Educação Infantil Ano II 27 

2017, proponente Projeto Social Cipó Artes, Artes Marciais. Projetos aprovados pelo 28 

Conselho. Ações da Secretaria de Esportes para 2019: O Sr. Luís Carlos Franco, o 29 

Luke, Coordenador da Arena Santos, explanou sobre o equipamento público. Informou 30 

que desde o primeiro semestre deste ano a Arena está sendo gerenciada pela Secretaria 31 

de Esportes; arena multifuncional, porém mais voltada para eventos esportivos; relatou 32 

sobre as obras que estão em andamento, manutenções, pintura, acessibilidade, 33 

atividades desenvolvidas para a população; cerca de 1200 alunos atendidos por mês, em 34 

atividades como caratê, capoeira, judô e pilates; a academia é utilizada por 35 

aproximadamente 400 atletas de alto rendimento que representam a cidade; prazo para 36 

entrega do Equipamento pronto previsto para março de 2020. Sr. Alexsander Guedes, 37 

representante da SEMES, sugeriu que empresas, como a que está fazendo a obra no 38 

telhado da Arena sejam convidados a uma discussão no Conselho de Esportes para 39 

explicar quanto ao andamento dos projetos. Informou que isso ocorre em outros 40 

conselhos de que faz parte, podendo o Conselho auxiliar a Prefeitura na fiscalização 41 

dessas obras. O Sr. Battisti disse que o Conselho já solicitou que pudessem participar da 42 

execução de obras voltadas ao esporte, tanto o COMESP como a SEMES e que a 43 

SEMES na ocasião pode fazer intervenções diretas na piscina olímpica. Sr. Ronald, 44 

representante da SIEDI, informou que no dia a dia da Secretaria, estão sempre abertos a 45 

receber quem tiver interesse em informações referente as obras de sua competência. 46 

Completou que na Prefeitura existe o “Programa Fiscaliza Santos”, programa de 47 

agendamento, com transporte, equipamentos de segurança, monitoramento, 48 
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proporcionando uma visita as obras da cidade de forma organizada e segura. Sr. Wolney 49 

Lima sugeriu que para ser mais efetivo não precisa ser agendado pela comissão, 50 

solicitam uma visita, comunica os conselheiros e quem tiver interesse participa. Sr. Paulo 51 

Battisti indagou que não precisam aguardar a reunião mensal para fazerem os pedidos, 52 

podem enviar e-mail, tentamos agendar e será exposto na reunião seguinte, para verificar 53 

os interessados. Sr. Luke informou que a fiscalização por representante do Esporte é 54 

importante pela experiência nas modalidades e suas regras. Sr. Ronald relatou que a 55 

PMS tem dificuldades em todas as Secretarias com o quadro reduzido de servidores e 56 

que as vezes a falta de uma fiscalização mais efetiva não significa que não exista 57 

comprometimento e interesse. Sr. Eduardo Freire, representante dos atletas, parabeniza o 58 

coordenador da Arena pela transparência na explanação, que é o que precisa no 59 

Conselho de Esportes, representantes da Cidade. Relatou vários eventos que ocorrem 60 

anualmente na Arena, inclusive os campeonatos de handebol, modalidade da qual é 61 

técnico pela FUPES; informou que sua modalidade está prejudicada com as obras da 62 

Arena, pois a quadra é uma das poucas que possui as medidas exigidas.  Disse que já foi 63 

com o Sr. Hélcio, representante das Ligas, fiscalizar a quadra do Ginásio Poliesportivo, 64 

CER-M. Nascimento, e que as medidas não estavam corretas, que precisam de mais 65 

participação e comprometimento para as vistorias. Falou que houve a construção da 66 

piscina olímpica preparada para polo aquático e do centro de lutas, acredita ser 67 

importante pedir uma pista de atletismo para a cidade o quanto antes, hoje é utilizada a 68 

de Praia Grande e uma quadra 20x40 em qualquer lugar, para o desenvolvimento da 69 

modalidade, precisou mandar vários jogos em outra quadra, prejudicando o resultado dos 70 

atletas. Os treinos em quadras de tamanhos diferentes fazem muita diferença no jogo. Há 71 

o inconveniente da cola usada no esporte, por isso precisam de um equipamento 72 

específico, recebem muitas negativas de cessão de espaço. Sr. Oca, representante da 73 

UNISANTA perguntou se quando são encontradas irregularidades nas obras, tem algum 74 

tipo de ação legal. O Sr. Ronald respondeu que todo contrato de obra pública segue o 75 

mesmo modelo que prevê multas e penalidades. Falou da manutenção e limpeza da 76 

Arena, que a última vez que esteve lá estava muito aquém e perguntou se o valor 77 

recebido pela cessão da Arena era revertido ao Equipamento. Sr. Luke informou que 78 

fiscalizam as necessidades com mais cuidado, tanto para as possíveis manutenções 79 

preventivas como para a limpeza do espaço, porém o reduzido quadro de servidores 80 

acaba atrapalhando na qualidade do serviço. E que o valor das cessões de espaço é 81 

destinado à SEMES. Centro de referência em judô e lutas: Sr. Ronald, da SIEDI, 82 

apresentou o projeto que foi oferecido ao Ministério do Esporte para construção do centro 83 

de referência em lutas, solicitado pelo Sr. Rogério Sampaio, visando utilizar um recurso 84 

destinado a equipamentos; desenvolvido especificamente para diversas modalidades de 85 

lutas; atender esportes olímpicos; aproximadamente 1422 m²; com acessibilidade. Sr. 86 

Wolney perguntou se há um espaço específico para captação de imagem. Sr. Ronald 87 

informou que específico não, até por ser um espaço para a prática da modalidade, 88 

podendo ter eventos, mas de pequeno porte; acomoda aproximadamente 400 pessoas; o 89 

prazo contratual para a entrega é de dezembro de 2020. Sr. Alex Gudes informou que na 90 

Praia Grande há um centro parecido, durante o período diurno é usado com oficinas da 91 

SEDUC, como Escola Total, e no período noturno é cedido para treinamentos e 92 

agendamentos. Assuntos Gerais: Sr. Wolney fez o convite para a Premiação dos 93 

Campeonatos Esportivos de 2019 e o Lançamento do Calendário de Eventos 2020, em 94 

nome do Secretário de Esportes, Sr. Gelasio Ayres Fernandes Junior. O evento ocorrerá 95 

no SESC, dia 17 de dezembro, às 19:30. O convite oficial será encaminhado por e-mail. 96 
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Sr. Eduardo Freire relatou sobre a reunião com a Secretaria de Saúde, realizada em 05 97 

de novembro com a presença do Secretário de Saúde Fábio Ferraz, Wolney Lima, 98 

Danielle Zangrando e Fábio Abreu, para solicitar a possiblidade de parceria com a FUPES 99 

no atendimento aos atletas de alto rendimento; iniciativa do Conselho; foram muito bem 100 

recebidos pelo Secretário e equipe; a receptividade foi acima das expectativas e as 101 

tratativas a partir de agora serão feitas entre a Fundação e a Secretaria de Saúde. 102 

Completou que o COMESP deveria propor e executar mais ações no sentido de colaborar 103 

com o esporte da cidade de Santos. Sugeriu uma visita à SETUR com a mesma finalidade 104 

que na SMS, levar as ideias e discutir; ao Santos Futebol Clube, um apoio como em 105 

outras cidades, um passe atleta, como se fosse passe escolar.  Marcelo Casati, sugeri 106 

que o conselho parabenize a FUPES pelo resultado nos jogos abertos. Sem mais, o Sr. 107 

Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a 108 

presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente do Conselho Municipal de 109 

Esportes. 110 
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