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Ata da terceira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho 1 

Municipal de Esportes de Santos, realizada em vinte e oito de abril, por videochamada 2 

através do link https://meet.google.com/bed-yawf-boa. Às nove horas a reunião foi iniciada 3 

para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata da reunião anterior; Expediente; 4 

Estudos de atualização da lei do PROMIFAE; Retomada da prática da atividade 5 

física e esportiva e Assuntos Gerais. Compareceram na reunião os seguintes 6 

conselheiros: André Falchi Bueno (SEECTUR); José Carlos Lopes Penha (UNIP); Rosa 7 

do Carmo José (UNISANTA); Eduardo Freire (Técnicos); Gelasio Ayres Fernandes Júnior 8 

(SEMES); Alexandre Alves Vidal (FSS); Amanda Marconi Amanda Marconi (SECULT); 9 

Wolney Harvey de Lima (Imprensa Esportiva); Fábio de Abreu José (SMS); Marcelo 10 

Vasques Casati e José Medalha (CREF); Donald Verônico Alves da Silva (Organizações 11 

da Sociedade Civil); Débora de Souza Muniz (SEFIN). Marcelo de Oliveira Rossi 12 

(SEMES); Weida dos Santos Cordeiro (Associação Esportiva); Thiago Hermenegildo 13 

Carvalho (Organizadores de Eventos Esportivos); Gunther Graf Júnior (SEDURB); Aldemir 14 

Cariri de Lima e Welington Moreira de Oliveira (SEDUC); Marcelo Netto Gonçalves 15 

(Academias com sede no Município e das assessorias esportivas) e Rosecler Oliveira 16 

Amorim da Costa e Luciano Mabilde (Atletas e Paratletas). Justificativas de ausência: 17 

Élio Pinto Giangiulio (CET); Convidados: Temilton Pimentel Matos, Carlos Júlio Pierin. 18 

Leitura da ata da reunião anterior: Ata da reunião anterior foi enviada aos conselheiros 19 

por e-mail. Solicitada dispensa da leitura. Ata aprovada.  Expediente: justificativa de 20 

ausência do representante da CET, Sr. Élio Pinto Giangiulio. Estudos de atualização da 21 

lei do PROMIFAE: Dada a palavra ao Sr. Marcelo Rossi, coordenador da comissão do 22 

Conselho que está analisando a legislação do PROMIFAE, informou que já foi feita a 23 

primeira reunião com os Srs. Fábio Abreu, Donald Verônico, Eduardo Freire, Marcelo 24 

Casati, Thiago Hermenegildo e Marcelo Netto, onde tiveram conhecimento da lei. Em 25 

outro momento o Sr. Donald Verônico apresentou ao grupo, que passou a contar com 26 

servidores da Secretaria de Esporte, convidados para fazerem parte do grupo, auxiliando 27 

na operacionalização dos trabalhos, sua conclusão do curso de mestrado que foi 28 

referente a lei de incentivo, em sua maioria referente ao PROMIFAE Santos. Informou que 29 

será um trabalho lento para que a lei seja bem entendida e poder ser atualizada; estão 30 

estudando o 5º artigo no momento. Sr. Gelasio informou que foi criada a comissão para 31 

melhor organização dos trabalhos, porém é importante que todos participem, procurando 32 

os membros da comissão para expor suas sugestões. Sr. Marcelo Casati indagou que o 33 

primeiro passo está sendo entender a lei quando foi escrita e quais as mudanças 34 

ocorridas em todos estes anos, sendo necessária sua alteração; não pode ser um 35 

trabalho rápido para ser satisfatório para o esporte. Sugeriu convidar para uma 36 

explanação no COMESP, o Profº Humberto Panzetti, para falar de políticas públicas e lei 37 

de incentivo, assuntos do qual o professor tem vasto conhecimento. O Presidente do 38 

Conselho solicitou que o Sr. Casati realize o convite para que possamos agendar a hora e 39 

local para a palestra que será de grande valia para o Conselho. Sr. Carlos Júlio Pierin, 40 

consultor de projetos de incentivo, participou da reunião como convidado e relatou da 41 

importância deste estudo da lei do PROMIFAE e se colocou a disposição para contribuir 42 

com a comissão formada pelo conselheiros do Conselho de Esportes. Retomada da 43 

prática da atividade física e esportiva: O Presidente do Conselho e Secretário de 44 

Esportes, Sr. Gelasio informou que a Secretaria segue o decreto 9.301 de 17 de abril  e a 45 

portaria 003 de 19 de abril, quanto a liberação da atividade física e esportiva individual em 46 

estabelecimento público e privado, acreditando que os ambientes são seguros e com 47 

pouca chance de contágio do coronavírus; complementou que a atividade física traz 48 

https://meet.google.com/bed-yawf-boa
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diversos benefícios à saúde, inclusive a prevenção de doenças; disse que a Prefeitura 49 

aguarda o posicionamento do Governo do Estado, que os índices estão caindo e que em 50 

breve devem voltar outras atividades; logo deverá entrar o esporte coletivo, porém com 51 

menos capacidade. 52 

 Assuntos Gerais: O conselheiro Marcelo Casati sugeriu que os estudos das leis do 53 

Promifae sejam pauta permanente do COMESP; o Presidente deixou a decisão para a 54 

Comissão; Sr. Fábio Abreu, relatou que a SMS está iniciando algumas ações 55 

especialmente na área da atividade física; irão começar a produzir material para grupos 56 

que não podem voltar a atividade em grupo; farão pequenos vídeos, curtas animações; 57 

protocolo de atendimento para gestantes, climatério; solicita sugestões do COMESP para 58 

levar à Secretaria. Sr. Carlos Pierin, representando o grupo de proprietários de academias 59 

da Cidade, indagou da importância da atividade esportiva, da lei de incentivo, e pediu 60 

para não esquecerem da parte econômica. Solicitou que reflitam nas ações necessárias 61 

para a retomada da economia na prática esportiva, para que possam permanecer neste 62 

mercado. O Sr. Gelasio informou que como Secretário de Esportes tem se aproximado do 63 

setor e que ações em conjunto serão tomadas para estimular a prática esportiva. Disse 64 

estar satisfeito com a proposta de modernização da lei, instrumento de grande 65 

importância para o Esporte; agradece a contribuição e o interesse de todos. O Presidente 66 

do Conselho declara encerrada a reunião, às nove horas e cinquenta minutos, e eu, Silvia 67 

Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo 68 

Presidente, Sr. Gelasio Ayres Fernandes Junior. 69 
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