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Ata da oitava 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 oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze 3 

minutos. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Marcelo de Oliveira 4 

Rossi (SEMES), José Rosatti Júnior (SEFIN), Raquel Meneses de lima 5 

(UNIVERSIDADES); Amanda Marconi (SECULT), Luiz Antônio Alvarenga (Ligas 6 

Associações e Federação Esportiva), Marcelo Vasques Casati (CREF), Wolney Harvey 7 

Lima (Imprensa Esportiva), Fábio de Abreu José (SMS), Thiago H. Carvalho 8 

(Organizadores de Eventos Esportivos),   Donald Verônico Alves da Silva (OSC), Eloisa 9 

Galasso (SEECTUR), Cleber França (SIEDI), Marcelo Netto Gonçalves (Academias e 10 

Assessorias Esportivas), Hélio Alves Naldoni Júnior (SEDUC), Eduardo Santos  11 

(SEDURB), Alexandre Alves Vidal (FSS), Luiz Alves dos Santos (CET). Justificativas de 12 

ausência: Carlos Júlio Pierin (Organizadores de Eventos Esportivos),  Thiago Baraçal e 13 

Gelasio Fernandes (SEMES) Rosa do Carmo José e Marcelo Henrique G. Veronez 14 

(UNISANTA), Eduardo Leonel (Ligas, Associações e Federações Esportivas)Camila 15 

Gualberto Matos (SEDS), Eduardo Freire (Técnicos). Convidados: Ariovaldo Moacir 16 

Neves (ACREMBAS). Leitura da ata da reunião anterior: Sr. Wolney Lima, diretor do 17 

COMESP, informou que a ata foi enviada aos conselheiros por e-mail, sendo dispensada 18 

sua leitura. Ata aprovada. Expediente: A FUPES confirmou a participação do Diretor 19 

Técnico, Cauê Rico, no estudo da  elaboração do Plano Municipal de Esportes, realizado 20 

pelos conselheiros voluntários e convidados. Prestação de contas de projetos 21 

aprovados pelo PROMIFAE: Projeto Santos Open Beach Tennis, do proponente Instituto 22 

de Apoio e Desenvolvimento do Esporte e Cultura - processo nº 19368/2021-68; projeto 23 

Futsal Saboó II Fundação Settaport, Fundação Settaport de Responsabilidade Social e 24 

Integração Porto e Cidade – processo nº 43924-2020-45. Projetos apresentados pelo 25 

membro da CIAC e conselheiro Sr. Marcelo Rossi que falou da importância dos projetos e 26 

também do COMESP, agradecendo a presença de todos, informando que o conselho é o 27 

local de discussão do esporte da Cidade, com papel importante na apresentação de 28 

ideias para tentar sanar as dificuldades apresentadas no dia a dia. Projetos aprovados por 29 

unanimidade. Assuntos Gerais: Sr. Wolney Lima, informou que os atletas da Fundação 30 

Pró-Esportes estavam partindo para os Jogos Abertos que será realizado na cidade de 31 

São Sebastião. Sr. Marcelo Rossi pediu a palavra e relatou que já representou Santos 32 

como atleta, preparador físico, chefe de delegação, assistente e que a Cidade vem 33 

desenvolvendo um bom trabalho pela SEMES e pela FUPES, não é a toa que foi 34 

considerada a cidade mais esportiva do Brasil, mesmo com sua verba reduzida. 35 

Parabeniza todos os atletas que participam dos jogos. Sr. Wolney Lima complementou 36 

que cada um no seu papel sabe a importância deste jogos para os atletas e para o 37 

município. Sr. Fábio Abreu, da SMS, falou do curso de defesa pessoal e defesa pessoal 38 

inclusivo e suas próximas edições. Sr. Marcelo Casati, do CREF, mencionou o evento 39 

realizado na Câmara Municipal, no último dia 14, homenageando os Profissionais de 40 

Educação Física, entre eles o professor Marcelo Rossi e o professor  Marcelo Neto. Rossi 41 

agradeceu e falou da valorização profissional do CREF, disse que a data ficou marcada 42 

pela perda do amigo Negrelli e pela comemoração da homenagem, sentimentos 43 

contrários  na mesma ocasião.   Marcelo Neto, das Assessorias Esportivas, também 44 

homenageado pelo Dia do Profissional de Educação Física, reforça o agradecimento do 45 

Marcelo Rossi dizendo que esse reconhecimento motiva a procurar trabalhar cada vez 46 

melhor; lembraram que o Negrelli recebeu a mesma homenageado em 2017. Sra. Raquel 47 

Lima, da UNIP, feliz por ter sido homenageada em 2019, falou que a dança não é 48 
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valorizada, mas que faz parte do esporte, assim como a ginástica. Pede que estudem a 49 

possibilidade de montar um festival de dança e ginástica para quem não é profissional, 50 

apoiando a dança como esporte. Rossi, como chefe do Departamento de Atividades e 51 

Eventos Esportivos da Secretaria de Esportes, falou que a cidade teve estes festivais na 52 

década de oitenta e noventa, porém não houve continuidade, mas que é a favor do evento 53 

e que irá verificar a possibilidade de incluí-lo no próximo ano. Sr. Hélio Naldoni perguntou 54 

sobre o assunto do conselho consultivo ou deliberativo. O Sr. Fábio Abreu informou estar 55 

levantando material para fazer a mudança, pesquisando como acontece em outros 56 

municípios e que em breve deverá trazer em pauta para solicitar a alteração. Sem mais 57 

assuntos a serem discutidos, o Diretor do COMESP, às dez horas e quarenta e sete 58 

minutos, declara encerrada a reunião e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, lavrei a 59 

presente ata, que vai por mim assinada e pelo diretor Wolney Harvey de Lima. 60 

 
 
 
 
 
Silvia Mara de Oliveira Fonseca 
      Oficial de Administração                                
 
 
 
 

Wolney Harvey de Lima 
Diretor do COMESP 

 
 


