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Ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada em vinte e seis de maio, por videochamada através do link
https://meet.google.com/pud-dntu-riv. Às nove horas e quinze minutos a reunião foi iniciada
para dar cumprimento à seguinte pauta:  Leitura da ata da reunião anterior; Expediente;
Prestação  de  contas  de  projetos  aprovados  pela  CIAC/PROMIFAE;  Estudos  de
atualização  da  lei  do  PROMIFAE;  Orçamento  Participativo  2021  e  Assuntos  Gerais.
Compareceram  na  reunião  os  seguintes  conselheiros: Daniela  Tineo  Oliveira  Beck
(SEECTUR); José Carlos Lopes Penha (UNIP); Rosa do Carmo José (UNISANTA); Eduardo
Freire  (Técnicos);  Gelasio Ayres Fernandes Júnior e Marcelo de Oliveira  Rossi  (SEMES);
Alexandre Alves Vidal (FSS); Amanda Marconi Amanda Marconi (SECULT); Wolney Harvey de
Lima (Imprensa Esportiva); Fábio de Abreu José (SMS); Marcelo Vasques Casati (CREF); Élio
Pinto Giangiulio (CET); Donald Verônico Alves da Silva (Organizações da Sociedade Civil);
Débora de Souza Muniz (SEFIN); Cleber França e Rafael Silva dos Santos (SIEDI); Thiago
Hermenegildo  Carvalho  (Organizadores  de  Eventos  Esportivos);  Gunther  Graf  Júnior
(SEDURB); Aldemir Cariri de Lima (SEDUC) e Rosecler Oliveira Amorim da Costa (Atletas e
Paratletas).  Leitura  da ata da reunião anterior: Ata  da reunião anterior  foi  enviada aos
conselheiros  por  e-mail.  Solicitada  dispensa  da  leitura.  Ata  aprovada.  Expediente:
justificativa  de  ausência do  representante  de  academias  e  assessorias  esportivas,  Sr.
Marcelo Netto, representante suplente de atletas, Sr. Luciano Coutinho e do representante
titulas  das  ligas,  associações  e  federações  esportivas,  Sr.  Luís  Alvarenga.  Prestação de
contas de projetos aprovados pela CIAC/PROMIFAE: Sr. Marcelo Rossi, representando a
CIAC apresentou  os  projetos  Xadrez  na  Escola:  Uma Jogada de  Mestre,  do  proponente
A.P.M. da U.M.E. Prof.ª Maria de Lourdes Borges Bernal, processo nº 24728/2019-56; Circuito
Santista  de Skate Amador –  2019,  proponente Fábio  Matos,  processo nº  30599/2018-17;
Futsal Estuário V Fundação Settaport, proponente Fundação Settaport de Responsabilidade
Social  e  Integração  Porto  Cidade,  processo  nº  19361/2019-02;  Futsal  ZN  II  Fundação
Settaport,  proponente Fundação Settaport  de Responsabilidade Social  e  Integração Porto
Cidade, processo nº 26523/2019-14 e Mãos que Jogam, proponente Associação Comunidade
de  Mãos  Dadas,  processo  nº  26592/2019-37.  Prestação  de  contas  aprovadas  por
unanimidade. Estudos de atualização da lei do PROMIFAE: Sr. Marcelo Rossi informou que
a comissão prossegue com a discussão dos artigos da legislação do Promifae e buscando
atender a todos da comunidade esportista, que apresentam interesse em colaborar com este
projeto,  foi  criado  pela  Secretaria  de  Esportes  o  e-mail  sugerepromifae@santos.sp.gov.br
possibilitando o encaminhamento de sugestões que serão analisadas nas reuniões do grupo.
Disse que continuam estudando a lei e na sequência será o decreto; trabalho que leva muito
tempo; analisam cerca de 4 artigos em duas horas de trabalho intenso. Sr. Casati, membro da
comissão, complementou que a Comissão se reuniu e decidiu que contam com captadores de
recursos, proponentes de projetos, servidores da SEMES, e que está paritária, equilibrada e
neste sentido irão manter os nove representantes para que não divaguem as informações.
Falou ainda que a discussão é longa, com muitos entendimentos e interpretações. Precisam
tentar imaginar o pensamento do legislador quando escreveu e avançarem cronologicamente.
Finalizou  dizendo  que  da  forma  que  está   composta  se  torna  mais  produtiva,  não
acrescentando mais membros. O Presidente Gelasio disse ser muito oportuna as colocações
do Sr. Marcelo Casati e parabenizou o grupo pelo  progresso no trabalho muito importante e
que só quando sentirem essas melhorias ele fará  diferença para as entidades e o poder
público.  Orçamento  Participativo  2021: Sr.  Gelasio  relatou  que  houve inovação  na
participação do munícipe no orçamento participativo; informou que será por votação online na
página  https://www.santos.sp.gov.br/?q=webform/orcamento-participativo-2021;  a
Secretaria de Esportes apresentou seis projetos, sendo três de modernização de aparelhos
de musculação no CER-RB e CER-ZN, implantação de sala de musculação no CER-MNJ,
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academia ao ar livre, inovação dos aparelhos das ruas de lazer e bike indoor do CER-RB;
total  de  sessenta  e  cinco  projetos;  os  dez  mais  votados  serão  contemplados;  pede  aos
conselheiros  a  divulgação  da  proposta,  diz  que  será  importante  para   complementar  o
orçamento  da  SEMES.  Assuntos  Gerais: O Presidente  comunicou que hoje  é  o  dia  do
desafio, este ano sem competição, mas com ações em vídeo ou foto divulgadas na mídia
marcando a cidade de Santos e o SESC; lembrando que as atividades devem ser individuais
e com distanciamento, continuando na prevenção do avanço da pandemia. Disse contar com
os conselheiros, exercitando-se e incentivando a prática da atividade física. Agradeceu ao
diretor Sr. Wolney Lima pela introdução da reunião e pela presença de todos. Sr. Eduardo
Freire agradeceu a oportunidade de aprender dentro do estudo do Promifae; sugeriu três
pautas para reuniões do conselho sendo a lei de diretrizes orçamentárias, desconto de IPTU
dos clubes, assuntos repetitivos mas que não devem ser esquecidos e os caminhos para
eventos esportivos com parceria da SECTUR, trazendo mais eventos para cidade aquecendo
a hotelaria.  Sr.  Donaldo falou da previsão de vacina para quem tem CREF. O Secretário
informou que enviou ofício à Secretaria de Saúde cobrando a vacinação e que conversou com
o  Secretário  Adjunto.  Os  dois  secretários  disseram  que  as  vacinas  destinadas  aos
profissionais  da  saúde  e  professores  de  educação  física  ainda  não  foram  enviadas;  irá
retornar o assunto informando que cobraram no Conselho, que tem profissional indo para São
Paulo se vacinar. Sr. Marcelo Rossi relatou que as atividades da  semana do brincar, estão
sendo um sucesso; indicou o link das brincadeiras. Sr. Wolney complementou que a pauta de
isenção do IPTU é bastante pertinente. Sr. Gelasio concordou, disse que já esteve em pauta
em  2019, que pediremos a atualização. Irá convidar um servidor da SEFIN para explanar a
todos  sobre  a  LDO  e  sobre  o  IPTU  dos  clubes;  poderá  manter   a  comissão  formada
anteriormente, com os novos conselheiros. discussão para próxima reunião. Sr. Aldemir, da
SEDUC, agradeceu a parceria da SEMES com a SEDUC na semana do brincar, disse que o
Márcio, monitor esportivo e dois universitários da UNIMES foram muito solícitos no Jardim
Botânico. Presidente do Conselho declara encerrada a reunião, às nove horas e cinquenta
minutos,  e  eu,  Silvia  Mara  de  Oliveira  Fonseca,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai  por  mim
assinada e pelo Presidente, Sr. Gelasio Ayres Fernandes Junior.
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