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Ata da décima primeira 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  onze do 2 

mês de dezembro de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de 3 

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

livro de Atas deste Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: 5 

José Luiz G. Oca (UNISANTA); Hélcio Benedito Padovan Filho (LRFSLP); Marcelo 6 

Vasques Casati (CREF/UNIMES); Luís Felipe Rigotto (SEDURB); Amanda Marconi 7 

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

de Lima  (ACESAN); Maria Tereza Lozano (UNISANTOS);  Carlos Augusto de Carvalho 9 

(PANATHLON); Fabiana Ilhosa Louro (SEDUC); Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); 10 

Fábio Abreu (SMS); Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Guilherme Manzano 11 

Barbosa (SEMES); Paulo Cezar Battisti (Academias Esportivas) e José Reinaldo 12 

Nascimento (UNILUS). Justificativa de Ausência:  Eduardo Soares Freire (Técnicos); 13 

José Rosatti Junior (SEFIN); Wania Seixas e Marcelo Fachada (SETUR), Luís Alvarenga 14 

e Ariovaldo Moacir Neves (ACREMBAS); Ronald do Couto Santos (SIEDI); Luzia Tavares 15 

Falcão (SEMES), Sandra Freitas (SEDUC). Convidados: Donald Verônico A. Silva 16 

(FUNDAÇÃO SETTAPORT). O Presidente do COMESP, Sr. Paulo Cezar Battisti deu 17 

início a reunião. Aprovação da ata anterior: Ata encaminhada anteriormente por e-mail. 18 

Ata Aprovada. Expediente: Ofício 22/2019-Comesp, com votos de congratulações à 19 

FUPES, pelo resultado nos jogos abertos do interior, realizados em Marília, foi entregue 20 

em 03/02/2019. Prestação de Contas de projetos aprovados no Promifae: Em razão do 21 

cancelamento da reunião da CIAC, não houve prestação de contas. A mesma será realizada em 22 

próxima oportunidade. Ações da Secretaria de Esportes: Sr. Paulo Battisti, apresentou a lei nº 23 

3.637, que altera dispositivo da lei nº 2.803, de 20 de dezembro de 2011, que disciplina o 24 

Conselho Municipal de Esportes; os conselheiros entenderam que a lei não está paritária; 25 

demostraram grande descontentamento, principalmente as Universidades, por não terem sido 26 

comunicados da data da votação na Câmara, para poderem se mobilizar contra alterações que 27 

consideraram injustas. Será realizada na próxima semana Assembleia Extraordinária para 28 

discussão das alterações. Encerramento do biênio 2018/2019: O Presidente explicou que está 29 

no final do biênio, as entidades que são representadas através de indicação receberão o ofício 30 

solicitando a indicação dos membros. E as que são representadas por eleição deverão 31 

providenciar a documentação que consta na legislação e aguardar a publicação no Diário Oficial. 32 

A eleição será por Assembleia Pública no início do próximo ano. Assuntos Gerais: Sr. Carlos 33 
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Carvalho, representante do Panathlon, falou sobre a representação da equipe de natação 34 

de alto rendimento para idosos, reivindica o apoio do COMESP, tiveram dificuldades para 35 

conseguir água e transporte, a van foi suja de cal; um servidor que faz parte da Comissão 36 

pagou o pedágio, em razão do valor não ter sido liberado para este fim; acredita que deve 37 

haver um maior envolvimento do Poder Público, por ser uma Competição Oficial do 38 

Estado de São Paulo; hoje não existe na Cidade nenhuma Secretaria que seja 39 

responsável pelo JORI, assim ninguém assume as responsabilidades por ele. Foi 40 

informado que o JORI, por ser de cunho social, deveria ser de responsabilidade do Fundo 41 

Social de Solidariedade e que a FUPES também não tem verba para o pedágio e diária 42 

do motorista, sendo pagos pela equipe. Sem mais, o Sr. Presidente declara encerrada a 43 

reunião, e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por mim 44 

assinada e pelo Presidente do Conselho Municipal de Esportes. 45 
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