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

Municipal de Esportes de Santos, realizada em oito de dezembro, no auditório da 2 

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

cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Ações 4 

da Secretaria de Esportes; Assuntos Gerais. Compareceram na reunião os 5 

seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha e Rosa do Carmo José 6 

(universidades), Eduardo Soares Freire e Mônica Neves (técnicos), Marcelo Netto 7 

Gonçalves (academias ou assessorias), Wolney Harvey de Lima (imprensa), Thiago 8 

Hermenegildo Carvalho (eventos), Rodrigo Peres de Mendonça (SEMES), Gunther Graf 9 

Júnior (SEDURB), Cléber Luiz de Oliveira França (SIEDI), Fábio de Abreu José (SMS), 10 

Amanda Marconi (SECULT), Élio Pinto Giangiulio (CET), Donald Vêronico Alves da Silva 11 

(OSC), Gelasio Fernandes (SEMES). Convidados: Eduardo Leonel, Carlos Júlio Pierin, 12 

Luis Trajano de Oliveira. Justificativas de ausência: Marcelo Casati (CREF). Leitura da 13 

ata da reunião anterior: Presidente informou que a ata da reunião foi enviada aos 14 

conselheiros por e-mail. Solicita dispensa da leitura. Ata aprovada. Ações da Secretaria 15 

de Esportes:  Presidente inicia a reunião relatando as ações de eventos esportivos da 16 

SEMES  e como esta colaborou através de sua participação solicitada para com o Comitê 17 

do COVID-19 e as devidas sugestões de protocolo. Presidente recorda o evento do Troféu 18 

Brasil de Triathlon em três de outubro o qual, em parceria com a NA Sports, seguiu todos 19 

os protocolos sanitários de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Ademais, 20 

Presidente relembra a publicação da portaria que regulamenta tais procedimentos para 21 

realização de eventos esportivos. Manifesta que a SEMES concretizou eventos em 22 

parceira com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, além da parceria com a 23 

Tribuna, NA Sports, dentre outros. Outrossim, Presidente ressalta a realização de eventos 24 

por parte da SEMES nas modalidades de passeios ciclísticos, crossfit, basquete, futmesa, 25 

etc. Celebra o recente evento de basquete 3x3 ocorrido no Centro de Santos com 26 

parceria da Fundação Pró-Esporte. Assuntos Gerais: Presidente abre aos demais 27 

conselheiros para a manifestação de assuntos gerais. Fábio de Abreu (SMS) resumi 28 

reunião anterior do grupo de trabalho para elaboração do Plano Municipal de Esportes e 29 

ressalta a ausência de membros de outros setores específicos do esporte como das 30 

universidades, do desporto educacional, do paradesporto e da própria FUPES. A proposta 31 

requisitada para o Conselho, segundo ele, é de abrir o grupo de trabalho para o interesse 32 

destes voluntários a partir, talvez, do encaminhamento anterior à avaliação do COMESP. 33 

Outrossim, Fábio notifica que as reuniões do grupo de trabalho ocorrerão semanalmente 34 

por conta da demanda de trabalho proveniente da análise diagnóstica dos setores 35 

desportivos, levantamento de dados e redação. Rosa do Carmo (UNISANTA) explana 36 

acerca da possibilidade de novo membro relevante o qual, contudo, não poderia 37 

comparecer semanalmente. Presidente anuncia que o grupo de trabalho possui soberania 38 

na deliberação destas questões coordenativas. Carlos Júlio Pierin sugere a possibilidade 39 

de reuniões híbridas, ora virtuais ora presenciais. Fábio de Abreu salienta dificuldade de 40 

discussões abertas em reuniões virtuais Ademais, encaminha a discussão acerca da 41 

natureza consultiva do grupo e a plausibilidade da proposta de transformá-lo em 42 

deliberativo de algum modo. Presidente declara a intenção de se publicarem novas vagas 43 

específicas para o grupo de trabalho após aprovação através do consenso do Conselho. 44 

Fábio de Abreu declara a campanha nacional que contaria com a parceria da SEMES, da 45 

SMS e da SEDUC para monitoramento de hipertensos e diabéticos, principalmente 46 

jovens. Assim, solicita a parceria com a SEMES através de equipamentos, atividades 47 

físicas específicas, possível transportação destes jovens e o fornecimento do número de 48 
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vagas disponíveis. Presidente requisita discussão secretarial para haver resoluções 49 

oficiais para auxiliar no empreendimento de cuidado aos hipertensos e diabéticos jovens. 50 

Eduardo Freire (técnicos) agradece retomada dos eventos esportivos, especialmente do 51 

handebol de areia o qual terá um evento com participação de equipe do Chile. Ademais, 52 

agradece parceria para com a SEMES, a FUPES, o Clube 2004 e o Santos Futebol Clube 53 

acerca do incentivo ao handebol de areia. Outrossim, Eduardo lamenta a presença de 54 

gotejamentos dentro da Arena Santos. Presidente informa que a Secretaria está ciente e 55 

se esforçando para sanar o problema em parceria com a SESERP. Cléber Luiz (SIEDI) 56 

parabeniza a SEMES e a FUPES pela organização de eventos esportivos, especialmente 57 

o basquete 3x3 na Praça Mauá, o qual engaja o público jovem. Presidente agradece à 58 

FUPES por toda a parceria na movimentação do evento e ressalta a importância 59 

socioeconômica do esporte.. Por fim, Gelasio Fernandes agradece a todos os 60 

conselheiros pelo biênio findado de 2020 a 2021. Sem mais, o Presidente declara 61 

encerrada a reunião, e eu, Caio dos Santos do Nascimento, lavrei a presente ata, que vai 62 

por mim assinada e pelo Presidente, Sr. Gelasio Fernandes. 63 
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