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Ata da sétima reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada em vinte e cinco de agosto, por videochamada através do
link https://bit.ly/3sqAN4N. Às dez horas e quinze minutos a reunião foi iniciada para dar
cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata da reunião anterior; Proposta para um
Plano Municipal de Esportes. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros:
José Carlos Lopes Penha e Rosa do Carmo José (universidade com sede no município);
Marcelo  Vasques  Casati  (CREF);  Rosecler  Oliveira  Amorim  da  Costa  (atletas  e
paratletas);  Eduardo Soares Freire  (técnicos);  Marcelo  Netto  Gonçalves (academias e
assessorias esportivas); Wolney Harvey de Lima (imprensa esportiva); Donald Verônico
(OSC); Rodrigo Perez de Mendonça (SEMES); Daniela Tineo Oliveira Beck (SECTUR);
Gunther Graf Júnior (SEDURB); Cléber Luiz de Oliveira França (SIEDI); Fábio de Abreu
José (SMS); Wellington Moreira de Oliveira (SEDUC); Débora de Souza Muniz (SEFIN);
Amanda Marconi (SECULT); Cláudia Roberta Magalhães Vieira Veiga (CET). Convidado:
Ana Paula Costa (SEMES). Leitura da ata da reunião anterior: Sr. Wolney Harvey de
Lima informou que a ata  da reunião foi  enviada aos conselheiros por  e-mail.  Solicita
dispensa da leitura. Ata aprovada. Justificativas de ausência: Gelasio Ayres Fernandes
Junior e Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); Weida dos Santos Cordeiro (associações
esportivas); Rafael Silva dos Santos (SIEDI); Aldemir Cariri de Lima (SEDUC). Proposta
para um Plano Municipal de Esportes: Wolney Harvey de Lima presidiu a reunião em
substituição  à  ausência  justificado  do  Presidente  do  COMESP.  Wolney  menciona  o
progresso do grupo de trabalho de Atualização da Lei  do PROMIFAE e propõe como
solicitado pelo Presidente em pauta, a sequência posterior deste grupo de trabalho para
um  novo  acerca  de  um  Plano  Municipal  de  Esportes.  Harvey  de  Lima  solicita  a
apresentação de membros que se indicam a participar deste novo grupo de trabalho e
sugere a criação de um e-mail para o recebimento de sugestões, envio de orientações ou
sanação de dúvidas.  Os membros –  Fábio  de Abreu (SMS),  Marcelo  Casati  (CREF),
Wellington de Oliveira (SEDUC), Donald Verônico (OSC), Marcelo Netto (assessorias) e
Eduardo Freire (técnicos) – expressam interesse em se candidatar como futuros membros
do grupo. Casati menciona uma comissão na SEMES por volta de 2015 na qual também
foi discutido um plano municipal de esportes cujo rascunho seria de valia para o novo
grupo vindouro.  Casati  relatou  ademais  a  dificuldade presente  na  inexistência  de  um
Plano  Nacional  e  Plano  Estadual  de  Esportes  para  servir  de  referência  ao  Plano
Municipal. Assuntos gerais: Eduardo Soares Freire complementa a discussão acerca da
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  da  reunião  passada  e  manifesta  que  os  recursos
orçamentários  previstos  ao  esporte  são  insuficientes  para  os  projetos  e  eventos  de
modalidades esportivas. Assim, Freire relata que tal cenário causa uma busca cansativa e
necessária de emendas dos vereadores. Outrossim, Eduardo expressa o contexto difícil
para modalidade do handebol no cenário competitivo e que tal dificuldade surge de vários
fatores. Ele agradece pela vacinação do time de handebol fornecida pela SMS. Fábio de
Abreu recorda o esforço e empenho da SMS de garantir vacinação para os atletas de
modalidades  esportivas  e  alerta  para  as  inscrições  abertas  para  o  curso  de  defesa
pessoal  para mulheres em parceira com a SEMES, SEDS e outras entidades. Assim,
Abreu  José  expressa  a  relevância  do  tema frente  a  violência  contra  a  mulher  e  em
benefício do empoderamento feminino. Marcelo Netto alerta acerca das modalidades nas
praias de Santos que estão passando dificuldades por conta dos roubos de cabos de luz e
a penumbra resultante da falta de postes de luz em funcionamento. Netto argumenta a
necessidade de uma fiscalização e segurança maiores para as praias de Santos em vista
da quantidade saliente de assaltos nos locais  escuros.  Relata também a situação de
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professores dispostos a lecionar no escuro e o caso de alunos que não comparecem aos
treinos  por  temerem  assaltos.  Por  fim,  Wolney  sugere  que  o  COMESP  faça  uma
comunicação  de  menção  de  agradecimento  acerca  da  vitória  como  campeã  da  Ana
Marcela  nas  Olimpíadas  2021  na  modalidade  de  maratona  aquática  feminina.  Nesta
menção  sugerida  se  intenciona  parabenizar  a  atleta  e  as  instituições  apoiadoras  –
UNISANTA e FUPES. Sem mais, às dez e quarenta da manhã, Wolney Harvey de Lima
declara encerrada a reunião, e eu, Caio dos Santos do Nascimento, lavrei a presente ata,
que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. Gelasio Fernandes.

GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR
             Presidente do COMESP        

CAIO DOS SANTOS DO NASCIMENTO
            Oficial de Administração
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