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

de Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, no 2 

vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos. 3 

Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha (UNIP), 4 

Marcelo Vasques Casati (CREF), Marcelo Netto Gonçalves (academias esportivas), Wolney 5 

Harvey Lima (imprensa esportiva), Donald Verônico Alves da Silva (OSC), Thiago Hermenegildo 6 

Carvalho (Organizadores de eventos esportivos), Eduardo Freire (Técnicos),  Thiago Baraçal e 7 

Marcelo de Oliveira Rossi (SEMES), Fábio de Abreu José (SMS), Hélio Alves Naldoni Júnior 8 

(SEDUC), Luís Trajano de Oliveira (SEFIN), Amanda Marconi (SECULT), Felipe Martinni (SEDS), 9 

Eduardo Leonel (Associação), Jorge Manuel de Souza Ferreira  (SEDURB), Alexandre Alves Vidal 10 

(FSS), Luiz Alves dos Santos (CET). Justificativas de ausência: Gelasio Fernandes (SEMES), 11 

Ariovaldo Moacir Neves (Associações Esportivas), Rosa do Carmo José (UNISANTA), Carlos Júlio 12 

(Organizadores de eventos esportivos). Leitura da ata da reunião anterior: Sr. Wolney, diretor do 13 

COMESP informou que a ata foi enviada aos conselheiros por e-mail, sendo dispensada sua 14 

leitura. Ata aprovada. Expediente: Enviado ofício com o Convite para participação no Plano 15 

Municipal de Esportes à SMS, SEDUC e FUPES, estando pendente o retorno da FUPES até a 16 

presente data; Sr. Marcelo Rossi, como chefe do DEATIV fará o convite para participação de um 17 

servidor da SESPAD; informou estarem entrando no terceiro dos sete eixos da elaboração do 18 

Plano;  Assuntos Gerais: Sr. Donald, representante das Organizações da Sociedade Civil, 19 

explanou sobre a programação do Seminário que irá ocorrer em 28 e 29 de abril; Sr. Thiago 20 

Hermenegildo informou que haverá no próximo fim de semana um festival de ginástica na cidade 21 

de Cubatão, onde a maioria das inscritas são de Santos; Wolney disse que no final de semana 22 

anterior ocorreu na cidade o Master de Voleibol, trazendo cerca de 3000 pessoas contribuindo 23 

inclusive com o comércio da região. Evento realizado com apoio do Promifae e do Programa de 24 

Incentivo Estadual; Fábio Abreu (SMS) apresentou o evento e curso de caratê que movimentará a 25 

Zona Noroeste no próximo sábado; Eduardo Leonel convidou para a seletiva de natação 26 

paralímpica realizada pela FUPES/FAST WHEELS para atletas e simpatizantes da modalidade; 27 

Marcelo Rossi falou do trabalho que está sendo realizado pela SEMES para que o PROMIFAE 28 

seja apresentado ao setor empresarial; Eduardo Freire (Técnicos) pede que o Conselho interceda 29 

na venda de alimentos de modo desapropriado próximo aos locais de eventos esportivos; alguns 30 

conselheiros acreditam não ser pertinente ao Conselho, sugerindo que o próprio entre em contato 31 

na ouvidoria como munícipe; Mais uma vez falou sobre a importância do Conselho brigar pelo 32 

orçamento destinado ao esporte na LDO, onde a SEMES tem a menor verba entre as Secretarias 33 

do Município; Luís Trajano, da SEFIN, informou que a oportunidade foi perdida, o prazo de 34 

elaboração da LDO havia terminado na última semana; ficou acertado de iniciarem novas 35 
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discussões referente a este tema em meados de setembro do presente ano, preparando 36 

propostas para apresentarem na audiência pública de 2023; sugeriu que apresentassem proposta 37 

para se aproximarem das empresas como meio de aumentar o recurso para o esporte através da 38 

lei de incentivo; Wolney lembrou o sucesso do grupo de trabalho montado para buscar o apoio da 39 

SMS para os atletas da Fundação Pró-Esporte; Eduardo Leonel disse que podem mostrar aos 40 

empresários que o Promifae é um potencial de investimento através do marketing; Hélio Naldoni 41 

lembrou que poderiam envolver a Secretaria dos Portos, onde há novas empresas que devem 42 

desconhecer o programa; Marcelo Netto disse que algumas empresas podem até conhecer, mas 43 

não sabem como se envolver. Edu Freire relatou sobre o plano nacional de desportos apresentado 44 

pelo Governo Federal onde possui uma diretriz toda focada para o futebol, sem se atentar aos 45 

demais esportes, projeto antigo sem atualização; propõe um debate para encaminharem nota de 46 

repúdio quanto ao fato, sendo que nada sobra para as outras modalidades; Fábio Abreu apoia a 47 

iniciativa; Wolney sugere que consultem o departamento que cuida de Conselhos; Fábio Abreu 48 

fala que o COMESP é consultivo e que deveria ser deliberativo; solicita informações da SEMES 49 

com a possibilidade de transformá-lo em deliberativo; diz que a Secretaria possui o fundo e está 50 

construindo o plano, mas não tem poder para enviar a referida carta; Eduardo Leonel lembrou que 51 

o CONDEFI, conselho da pessoa com deficiência é deliberativo, que é muito atuante e funciona 52 

bem, tem autonomia própria; Sr. Wolney informou que seria consultada a possibilidade de passar 53 

para deliberativo e será trazido para a próxima reunião, a pedido dos Conselheiros; Eduardo 54 

Freire solicita que seja enviada nova cópia do regimento interno aos conselheiros; pede também a 55 

atualização do trâmite do processo entregue ao gabinete do Prefeito com a atualização da 56 

legislação do Promifae; Marcelo Casati relatou o importante projeto para pessoas com Síndrome 57 

de Down e Autismo realizado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANDEE e UNIMES, com o objetivo 58 

de incluir e incentivar a pratica da atividade esportiva e cultural aos jovens em situação de 59 

vulnerabilidade social da região da baixada santista. O Diretores do COMESP declaram encerrada 60 

a reunião e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e 61 

pelo Diretor Wolney Harvey de Lima. 62 
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