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Ata da quinta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de 1 
Esportes de Santos, realizada em vinte e três de junho, por videochamada através do link 2 
https://meet.google.com/gsd-veme-ecq. Às dez horas e dez minutos a reunião foi iniciada 3 
para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata da reunião anterior; Expediente; 4 
Prestação de contas de projetos aprovados pela CIAC/Promifae; Explanação de um 5 
representante da SEFIN quanto a isenção de IPTU para os Clubes e Assuntos Gerais. 6 
Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Daniela Tineo Oliveira Beck 7 
(SECTUR); Gelasio Ayres Fernandes Junior (SEMES); Eduardo Soares Freire e Mônica 8 
Vicente das Neves (Técnicos); Wolney Lima (Imprensa Esportiva); Fábio de Abreu José 9 
(SMS); Cleber Luiz de Oliveira França e  Rafael Silva dos Santos (SIEDI); Amanda Marconi 10 
(Secult); Gustavo Prado Ignácio (SEDS); Débora de Souza Muniz (SEFIN); Marcelo Vasques 11 
Casati (CREF); Donald Verônico Alves da Silva (Organizações da Sociedade Civil); Aldemir 12 
Cariri de Lima e Wellington Moreira de Oliveira (SEDUC); Alexandre Alves Vidal (FSS); 13 
Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); Gunther Graf Júnior (SEDURB); José Carlos Penha 14 
(UNIP); Marcelo Netto Gonçalves (Academias com sede no Município e das assessorias 15 
esportivas) e Rosecler Oliveira Amorim da Costa (Atletas e Paratletas). Convidados: 16 
Cristhian Martins Pereira e Ana Paula Ribeiro da Cruz (FUPES); Fernando Carniceli (SEFIN); 17 
Caio Nascimento e Ana Paula Costa (SEMES). Leitura da ata da reunião anterior: Sr. 18 
Gelasio Ayres informou que a ata da reunião foi enviada aos conselheiros por e-mail. Solicita 19 
dispensa da leitura. Ata aprovada.  Expediente: Substituição dos representantes da SEDS 20 
(Desenvolvimento Social): o TITULAR passa a ser a Sra. Ana Bianca Ciarlini Flores e o 21 
SUPLENTE o Sr. Gustavo Prado Ignacio. Justificativas de ausência: Ana Bianca Ciarlini 22 
Flores (SEDS); Élio Pinto Giangiulio (CET); Rosa do Carmo José (UNISANTA) e Thiago 23 
Hermenegildo Carvalho (Organizadores de Eventos Esportivos). Prestação de contas de 24 
projetos aprovados pelo PROMIFAE: Sr. Marcelo Rossi informou que o relatório dos 25 
projetos abaixo foram enviados por e-mail e solicita aprovação: Noitada de Boxe, processo nº 26 
75769/2016-68 do proponente Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Memorial; Girando 27 
Esporte, processo nº 26962/2019-54 e Caminho Suave – Judô, processo nº 24764/2019-10, 28 
ambos do proponente Cruzada das Senhoras Católicas. Projetos aprovados. Sr. Rossi lembra 29 
a todos da criação do e-mail sugerepromifae@santos.sp.gov.br, para que os interessados 30 
enviem suas sugestões para a comissão de estudos da legislação do Promifae. Explanação 31 
de um representante da SEFIN quanto a isenção de IPTU para os Clubes: O Presidente 32 
do Conselho informou que por sugestão do representante dos técnicos, Sr. Eduardo Freire, foi 33 
retomado o assunto da legislação que permite a isenção de IPTU para os clubes da Cidade, 34 
solicitação pertinente, pois a intenção da lei é nobre e útil, porém  com alguns problemas na 35 
sua eficácia. Agradece a participação do Sr. Fernando Carniceli, servidor da SEFIN/DEATRI 36 
que irá esclarecer alguns pontos que não estão claros para o COMESP. Lembra que este 37 
trabalho já iniciou em dois mil e dezenove, mas com a pandemia parou tudo e até as 38 
contrapartidas estariam prejudicadas. Sr. Fábio Abreu (SMS), inicia dizendo que estava 39 
presente nas discussões anteriores e que a grande dúvida é em relação a fiscalização das 40 
contrapartidas - vagas, cessão de espaço. Sr. Fernando Carniceli informou que o 41 
departamento de tributos faz entre outras coisas os lançamentos dos tributos e que poderá 42 
esclarecer as dúvidas baseado no art. 11º, inciso I do código tributário do Município; se os 43 
clubes tiverem equipes de competição não tem o que oferecer, agora se não atendem esta 44 
cláusula vai pra outra parte oferecendo vagas; incluem na parte documental do processo 45 
normalmente o número e nome  de alunos ou cedendo o espaço, nesta fase é determinada a 46 
contrapartida, alguns se enquadram em mais de uma possibilidade; nunca foi demandada a 47 
divulgação das contrapartidas; eventualmente são comunicados de que o clube não está 48 
atendendo; a Secretaria de Finanças precisa ser provocada, pois não existe fiscalização por 49 
parte da Secretaria. Sr. Fábio Abreu diz que o Conselho pode criar um fluxo de fiscalização. 50 
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Sr. Fernando informa que a Prefeitura deve mostrar o interesse, como ocorreu com o Clube 51 
Santa Cecília, cedido para a vacinação; a inscrição para isenção ocorre até o último dia útil do 52 
mês de setembro, mas a solicitação pode ser antecipada, não correndo o risco de faltar 53 
documentos e perder o prazo. Sr. Gelasio relata entender que a partir do momento que foi 54 
solicitada a isenção, já torna uma obrigação que não está sendo cumprida, até por problemas 55 
de divulgação com as Secretarias, o que é essencial, pretende alinhar com a SEFIN para que 56 
este fluxo saia da SEMES; buscar e distribuir a informação. Agradece a atenção de todos com 57 
o esporte na Cidade. Os Srs. Fábio Abreu, Marcelo Casati, Eduardo Freire e Gunther Graf se 58 
colocaram a disposição para criação de um fluxo de documentos. Sr. Eduardo Freire 59 
(Técnicos), fez as seguintes indagações: “Existe a possibilidade de criar um grupo de trabalho 60 
para rever a lei? A SEFIN antes da aprovação poderia encaminhar para a SEMES ou ao 61 
Conselho para estreitar o acompanhamento? Existe a possibilidade das universidades serem 62 
inseridas na lei? Qual sua visão para a gente se aproximar destes clubes trazendo esse ônus 63 
para a cidade?”. Sr. Wellington (SEDUC), complementou informando que não tinha 64 
conhecimento desta possibilidade de utilização, coloca a SEDUC à disposição  para colaborar 65 
na construção de um calendário com as necessidades das Secretarias para a utilização dos 66 
espaços. Sr. Fernando comunica que a lei utilizada é o código tributário, revisto anualmente, 67 
porém não alteram estas questões. Seria necessária uma lei complementar para aprovação 68 
da Câmara. Quanto ao fluxo será tratado entre a SEMES e SEFIN. Assuntos gerais: Sr. 69 
Marcelo Rossi informou que o grupo de estudos do PROMIFAE encerrou a lei complementar 70 
e iniciou o decreto 5277/2009. Sr. Gelasio solicita que os conselheiros continuem divulgando 71 
e votando no Orçamento participativo, referente ao Esporte. Sr. Eduardo Freire solicita que 72 
seja revista a possibilidade de liberação da Arena para treinamento. Sr. Gelasio, diz que a 73 
Arena passa por intervenções, não estando disponível para utilização no momento. Sem 74 
mais, às onze horas da manhã o Sr. Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Silvia Mara 75 
de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. 76 
Gelasio Fernandes. 77 
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