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

de Esportes de Santos, realizada em vinte e quatro de novembro, no auditório da 2 

Secretaria de Esportes. Às dez horas e dez minutos a reunião foi iniciada para dar 3 

cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata da reunião anterior; Devolutiva de 4 

assuntos pertinentes ao PROMIFAE; Assuntos Gerais. Compareceram na reunião os 5 

seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha (universidade com sede no 6 

município); Débora de Souza Muniz (SEFIN); Marcelo Vasques Casati (CREF); Cleber 7 

Luiz de Oliveira França (SIEDI); Gunther Graf Júnior (SEDURB); Alexandre Alves Vidal 8 

(FSS); Élio Pinto Giangiulio (CET); Daniela Tineo Oliveira Beck (SEECTUR); Marcelo 9 

Netto Gonçalves (academias e assessorias esportivas); Rosa do Carmo (universidade 10 

com sede no município); Fábio de Abreu José (SMS); Welington Moreira de Oliveira 11 

(SEDUC); Gelasio Ayres Fernandes Junior e Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES); 12 

Rosecler Oliveira Amorim da Costa (atletas e paratletas). Justificativas de ausência: 13 

Amanda Marconi (SECULT), Aldemir Lima (SEDUC), Eduardo Freire (técnicos). Leitura 14 

da ata da reunião anterior: Presidente informou que a ata da reunião foi enviada aos 15 

conselheiros por e-mail. Solicita dispensa da leitura. Ata aprovada. Devolutiva de 16 

assuntos pertinentes ao PROMIFAE:  Presidente relata aos conselheiros a reunião 17 

anterior no Gabinete do Prefeito de Santos na qual a proposta de alteração e atualização 18 

da Lei Complementar n°615/2007 que institui o PROMIFAE foi entregue ao Prefeito 19 

Rogério de Santos conjuntamente com as outras propostas de revisão do decreto e do 20 

regimento interno. O Presidente informa que a análise desta proposta está tramitando no 21 

referido gabinete e  possui o número de processo administrativo 64386/2021-02-GPM. 22 

Ademais, recordou-se da solicitação de Fábio de Abreu (SMS) acerca de uma explanação 23 

do funcionamento do Fundo de Assistência e Desenvolvimento do Esporte de Santos 24 

acerca do qual o Presidente dissertou que foi instituído pela então prefeita Telma de 25 

Souza através da Lei Municipal n°1.192/1992, possuindo uma previsão de gastos 26 

calculada pela SEFIN e uma conta própria para este fundo. Outrossim, o Presidente 27 

esclareceu que o Secretário de Esportes é também Presidente do FADESP e possui o 28 

Secretário Adjunto como vice-presidente e outras representações do empresariado, da 29 

SEFIN e do próprio COMESP como componentes do supramencionado fundo. É 30 

ressaltado que todo empenho processual do FADESP é realizado pela SEFIN, que 31 

regularmente são enviados relatórios pelo SAAF-SEMES acerca das operações do fundo 32 

e como este auxilia as ações da SEMES visando a disponibilização do esporte no 33 

município. Assuntos Gerais: Foi discutida a propositiva da entrada de voluntários dentro 34 

da Comissão de elaboração do Plano Municipal de Esportes. Ademais, o Presidente 35 

relatou o interesse de garantir a oficialidade deliberativa das ações desta comissão a 36 

partir das atribuições descritas artigo 12 da Lei Ordinária n°2803/2011. Presidente, então, 37 

abriu para votação entre os conselheiros presentes acerca desta oficialidade da Comissão 38 

do Plano Municipal de Esportes a qual foi aprovada por unanimidade. Marcelo Rossi 39 

(SEMES) explica sobre a última reunião desta comissão e sobre a possível demanda de 40 

participação de um membro da sociedade civil e, assim, a plausibilidade da criação de 41 

novas regras que estabeleçam maior transparência à comissão de acordo com os 42 

princípios democráticos. Presidente discorre sobre restringir essa participação à membros 43 

presentes no COMESP, contudo que tal participação aberta da sociedade civil pode ser 44 

positiva. Considera-se uma votação futura acerca do tema e de novos cargos oficializados 45 

da sociedade civil na comissão. Marcelo Casati (CREF) sugere que quaisquer novos 46 

membros seriam anteriormente apreciados e avaliados pelo Conselho. Fábio de Abreu 47 

ressalta que a COMESP já possui cadeira referente à sociedade civil, contudo Casati 48 



 

Praça Engenheiro José Rebouças, s/nº - Ponta da Praia - Santos/SP 

CEP 11.030-000       Tel.: (13) 3269-8080      gab-semes@santos.sp.gov.br 

           PREFEITURA DE SANTOS 
                    Secretaria de Esportes 

manifesta que o interesse seria de pessoas que não necessariamente representam 49 

entidades esportivas, mas de pessoas físicas específicas com experiência em 50 

determinados assuntos. Presidente informa os demais conselheiros que a próxima 51 

reunião será eleição de novos membros. Rossi expressa interesse em abrir 52 

representatividade para FUPES. Casati explica a problemática do COMESP regular a 53 

FUPES e isto dificultar sua representatividade naquele. Fábio de Abreu divulga as últimas 54 

edições do curso de defesa pessoal contra a violência à mulher com vagas para pessoas 55 

com deficiência; curso este fruto da colaboração entre SEMES e SEDS. Mais, ele aprecia 56 

a colaboração da SEMES em certas disciplinas no curso de formação de guardas-civis 57 

municipais. Sem mais, o Presidente declara encerrada a reunião, e eu, Caio dos Santos 58 

do Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. 59 

Gelasio Fernandes. 60 
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