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Santos 
lAta da segunda reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, do Conselho Municipal de 
2Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes. Ao vigésimo 
3terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas e vinte minutos, iniciou-se a 
4reunião para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
SAções da Secretaria Municipal de Esportes para este ano; Prestação de contas de projetos 
aprovados pela CIAC/PROMIFAE e Assuntos Gerais. Compareceram na reunião os seguintes 
7conselheiros: José Carlos Lopes Penha (UNIP), Rosa do Carmo José (UNISANTA), Marcelo Vasques 
8Casati (CREF), Luiz Antônio Alvarenga (associações e federações esportivas), Marcelo Netto 

9Gonçalves (academias esportivas), Wolney Harvey Lima (imprensa esportiva), Donald Verônico Alves 
10da Silva (OSC), Thiago Hermenegildo Carvalho (eventos esportivos), Gelasio Ayres Fernandes Junior, 

11Thiago Baraçal e Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES), Paula Abreu da Silva Leal (SEECTUR), Roger 
12Improta Guerra Martins (SIEDI), Fábio de Abreu José (SMS), Hélio Alves Naldoni Júnior e' Rafael Feijó 
13Torres (SEDUC), Luís Trajano de Oliveira (SEFIN), Amanda Marconi (SECULT), Danielle Prudente 
i4Duarte Rufino (SEDS), Eduardo Santos (SEDURB), Alexandre Alves Vidal (FSS), Cláudia Roberta 
15Magalhães Vieira Veiga (CET). Justificativas de ausência: Eduardo Soares Freire (técnicos) e 
16Arlovaldo Moacir Neves (ACREMBAS). Convidados: Cristhian Martins Pereira e Ana Paula Ribeiro da 
17Cruz (FUPES). Leitura da ata da reunião anterior: Sr. Gelasio informou que a ata foi enviada aos 
18conselheiros por e-mail, sendo dispensada sua leitura. Ata aprovada. Ações da Secretaria Municipal 

19de Esportes para este ano: Sr. Gelasio apresentou aos conselheiros às metas para 2022 com a 
20realização de campeonatos de triathlon, de circuitos santistas de canoa havaiana (masculino e 
21feminino), de circuitos santistas de águas abertas (ambos destes últimos em quatro etapas), de 
22campeonatos santistas de futevôlei, de beach tennis, de pedestrianismo e de ciclismo (todos estes 
23campeonatos a serem realizados em duas etapas). Ademais, o Presidente informou a intenção de 
24retomar em 2022 todos os 63 diversos cursos, as 50 modalidades e os 12 mil atendimentos de 
25munícipes e interessados mensais oferecidos ou apoiados pela SEMES e até ampliar esta oferta e sua 
26qualidade de atendimento. Sr. Fábio (SMS) indaga acerca da possibilidade de gratuitar para a SMS o 
27encaminhamento dos interessados da secretaria para as provas e campeonatos de pedestrianismo da 
28SEMES. Sr. Gelasio explicou que quaisquer provas ou campeonatos oferecidos pela SEMES são 
29amplamente divulgados no site da Prefeitura Municipal de Santos e abertos democraticamente para 
30quaisquer interessados se inscreverem enquanto houverem vagas disponíveis. Prestação de contas 
31de projetos aprovados pela CIAC/PROMIFAE: Sr. Marcelo Rossi, representando a CIAC apresentou 
320s projetos Ilha Diana Esportivo 2019 do proponente Associação Brasileira de Apoio e Combate ao 
33Câncer Infanto Juvenil, processo nº 15111/2018-12; Educação Infantil IV, proponente Projeto Social 
34Cipó Artes, Artes Marciais, processo nº 26581/2019-11; Copa Corpo em Ação de Ginástica Rítmica e 
35Ginástica Estética de Grupo, proponente Liga Metropolitana de Ginástica, processo nº 147032/2020- 
36712; Copa Kids Gremetal de Escolinhas, proponente Liga Desportiva do Litoral Paulista, processo nº 
3744019/2020-30 e Skate Terapia 2020, proponente Rotary de Santos Monte Serrat, processo nº 
3827009/2019-04. Prestações de contas aprovadas. Sr. Luís Trajano (SEFIN) questiona se há aplicação 
39e eficácia nestes projetos apresentados, como o número de beneficiados seria compatível com o valor 
40do benefício e solicitou que os relatórios mais detalhados dos projetos fossem encaminhados ao 
41COMESP. Srs. Rossi e Casati (SEMES e CREF) explicaram que projetos de modalidades diferentes 
42possuem procuras distintas e a significância do PROMIFAE visto que este já beneficiou 
43aproximadamente milhões de munícipes com seus projetos desde sua fundação. Sr. Rossi declara que 
44será avaliada pela CIAC tal proposta acerca dos relatórios. Assuntos Gerais: Sr. Gelasio, então, abre . 
45a reunião para os assuntos gerais. Sr. Donald Verônico (OSC) apresenta e convida os demais 
46conselheiros ao 2º Seminário de Gestão do Esporte da Baixada Santista organizado pelo Laboratório 
47de Gestão, Políticas, Marketing e Comunicação em Esporte e Educação Física da Universidade de 
48São Paulo (LAGECOM-USP) que ocorrerá em abril, de modo virtual, e que terá discussões sobre 
4Sracismo no esporte, comunicação do esporte e políticas públicas. Convida-se o comparecimento do 
50secretário de esportes. Sr. Fábio de Abreu divulga aos demais conselheiros o curso de defesa pessoal 
5le proteção à mulher, em seu quarto ano consecutivo, que é organizado pela SEMES, SEDS e SEGOV 
52em parcerias. Sr. Marcelo Casati solicita ao presidente e secretário que seja discutida a proposta de 
53uma institucionalização do grupo de trabalho acerca da elaboração do Plano Municipal de Esportes de 
54Santos e que tal feito oportunize a participação da SEDUC, da FUPES, da SMS e de representantes 
5S5do terceiro setor no grupo. Ademais, explica que o plano discute questões de infraestrutura, 
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S6financiamento e recursos humanos e por isto tal necessidade de ampliação de contribuições. Sr. 
57Gelasio explica que a proposta do plano é do próprio COMESP e não do executivo e sugere que o 
58Conselho faça um ofício que solicite a participação de quaisquer secretárias no grupo de trabalho.Srs. 
59Rosa do Carmo e Cristhian salientam a realização de mapeamento de disponibilização médica para 
60atletas de alto rendimento e sr. Cristhian agradece a parceria para com a SEMES, a UNISANTA e a 
61UNIFESP neste apoio aos atletas.O Presidente do COMESP declara encerrada a reunião e eu, Caio 
62dos Santos do Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. 

63Gelasio Ayres Fernandes Júnior. 

     dis 

CAIO DOS SANTOS DO NASC 
Oficial de Administração 
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