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Ata da nona reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de Esportes 1 
de Santos, realizada em vinte e sete de outubro, no auditório da Secretaria de Esportes. Às dez 2 
horas e dez minutos a reunião foi iniciada para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata 3 
da reunião anterior; Prestação de contas de projetos aprovados pelo Promifae; Assuntos 4 
Gerais. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha 5 
(universidade com sede no município); Marcelo Vasques Casati (CREF); Luiz Antônio de Alvarenga 6 
(Ligas, Associações e Federações Esportivas); Eduardo Soares Freire (técnicos); Wolney Harvey 7 
de Lima (imprensa esportiva); Donald Verônico (OSC); Thiago Hermenegildo Carvalho (eventos 8 
esportivos); Gelasio Ayres Fernandes Junior e Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); Daniela Tineo 9 
Oliveira Beck (SEECTUR); Cleber Luiz de Oliveira França (SIEDI); Fábio de Abreu José (SMS); 10 
Paulo Roberto (SECULT); Aldemir Cariri de Lima e Welington Moreira de Oliveira (SEDUC); 11 
Alexandre Alves Vidal (FSS); Élio Pinto Giangiulio (CET). Justificativas de ausência: Rosa do 12 
Carmo (universidade com sede no município); Amanda Marconi (SECULT); Gunther Graf Júnior e 13 
José Rigotto (SEDURB); Marcelo Netto Gonçalves (academias e assessorias esportivas); Rosecler 14 
Oliveira Amorim da Costa (atletas e paratletas). Convidados: Núbio de Almeida Lima (empresário). 15 
Leitura da ata da reunião anterior: Presidente informou que a ata da reunião foi enviada aos 16 
conselheiros por e-mail. Solicita dispensa da leitura. Ata aprovada. Prestação de contas de 17 
projetos aprovados pelo Promifae: Processo nº 9.484/2020-51 – Copa Yaciara Marques de 18 
Ginástica Rítmica; proponente Liga Metropolitana de Ginástica. Processo nº 26.612/2019-42 – 19 
Futsal Saboó II Fundação Settaport; proponente Fundação Settaport de Responsabilidade Social e 20 
Integração Porto Cidade. Projetos aprovados. Assuntos Gerais: Marcelo Rossi foi convidado pelo 21 
Presidente para discursar acerca do grupo de trabalho de atualização da Lei Complementar 22 
n°615/2007 que institui o PROMIFAE. Rossi ressalta a intensidade e esforço no trabalho dos 23 
membros cuja contribuição é tanto heterogênea na diversidade de opiniões como homogênea no 24 
objetivo comum. Ele agradece ao Presidente pela oportunidade e às secretárias Bernadete 25 
Bocamino Moussali e Cristina da Rocha Brito pela assistência. Ademais, agradeceu aos membros 26 
do grupo de trabalho nomeadamente Caio Nascimento (PROMIFAE), Fábio de Abreu (SMS), 27 
Donald Verônico (OSC), Marcelo Casati (CREF), Eduardo Freire (técnicos) e Thiago Hermenegildo 28 
(eventos). Por fim, Rossi entrega a proposta de atualização da lei, do decreto e do regimento do 29 
PROMIFAE diretamente ao Presidente do Conselho. Gelasio Ayres Fernandes agradece o resultado 30 
e comprometimento de Rossi, aos demais membros do grupo de atualização do PROMIFAE e aos 31 
membros do COMESP. O Presidente ressalta a importância e utilidade do PROMIFAE para a cidade 32 
de Santos e recorda sua promulgação através do esforço do vereador Marcus de Rosis. Por fim, 33 
reitera que a proposta será devidamente encaminhada às competências do governo. Thiago 34 
Hermenegildo agradece à SEMES pelo suporte e celebra que na Copa Corpo em Ação de Ginástica 35 
da Liga Metropolitana de Ginástica, inclusive salienta que foi beneficiado através do PROMIFAE, 36 
conseguiu reunir 400 atletas com toda a obediência das restrições sanitárias da pandemia e que a 37 
equipe logrou prestígio em nível nacional. Presidente agradece à toda dedicação de Hermenegildo 38 
ao esporte de Santos. Fábio de Abreu (SMS) agradece ademais a todos os membros do grupo de 39 
trabalho do PROMIFAE e solicita acompanhamento e feedback em relação às próximas etapas 40 
referentes aos resultados do grupo. Presidente afirma que a atualização da lei do PROMIFAE consta 41 
no plano de governo do Prefeito Rogério Santos e reitera que o esforço do grupo de trabalho 42 
produzirá resultados e que os conselheiros serão devidamente informados acerca dos estágios 43 
posteriores. Outrossim, ressalta que neste esforço as divergências existem, todavia são relativas 44 
ao absoluto do esforço comum pelo esporte. Marcelo Casati (CREF) recorda sobre o próximo grupo 45 
de trabalho acerca do Plano Municipal de Esportes e oferece sua contribuição para dar sequência 46 
a este grupo. Agradece também a todos os membros do grupo e celebra a possibilidade de reuniões 47 
presenciais. Fábio (SMS) solicita que próxima reunião do COMESP tenha na pauta maiores 48 
esclarecimentos acerca da gestão do FADESP visto que esta fundação é relevante na nova 49 
proposta de lei. Outrossim, relata reunião de 2018 acerca da disponibilização da SMS de exames 50 
clínico-laboratoriais preventivos aos atletas da região e solicita estabelecimento mais preciso de 51 
fluxos e prazos para atendimento a estes. Ele agradece ao secretário de esportes e ao Marcelo 52 
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Rossi que a modalidade do Caratê completa anos de disponibilização na SEMES e a estrutura para 53 
comemoração do Dia do Caratê. Informa, por fim, acerca do curso de proteção e autodefesa para 54 
mulheres que já possui oitocentos inscritas o que pode significar o preocupante estado da violência 55 
contra as mulheres em Santos e agradece à SEMES pela parceria. Eduardo Freire (técnicos) 56 
agradece à SEMES, à FUPES e à SMS pela integração destas em prol do esporte em Santos ao 57 
relatar que pela primeira vez uma equipe santista feminina de handebol possui tamanho mérito em 58 
torneio de âmbito nacional. Donald Verônico (OSC) parabeniza o Conselho pela iniciativa de 59 
modernizar a lei do PROMIFAE e solicita aos membros que participem de pesquisa da USP de 60 
abrangência nacional acerca dos gestores do esporte sejam públicos, de academia, clubes etc. 61 
Sem mais, o Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Caio dos Santos do Nascimento, lavrei 62 
a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. Gelasio Fernandes. 63 
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