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Ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada em vinte e oito de julho, por videochamada através do link
https://bit.ly/3ix3MPH.  Às  dez  horas  e  quinze  minutos  a  reunião  foi  iniciada  para  dar
cumprimento à seguinte pauta: Leitura da ata da reunião anterior; Prestação de contas de
projeto reprovado pela CIAC/Promifae; Esclarecimentos da SEPLAN acerca da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Assuntos Gerais. Compareceram na reunião os seguintes
conselheiros: José Carlos Lopes Penha e Rosa do Carmo José (universidade com sede no
município); Marcelo Vasques Casati (CREF); Rosecler Oliveira Amorim da Costa (atletas e
paratletas);  Mônica  Vicente  das  Neves  (técnicos);  Donald  Verônico  (OSC);  Gelasio  Ayres
Fernandes  Junior  e  Marcelo  de  Oliveira  Rossi  (SEMES);  Daniela  Tineo  Oliveira  Beck
(SECTUR); Luís Felipe Lunardi Rigotto (SEDURB); Cléber Luiz de Oliveira França e Rafael
Silva dos Santos (SIEDI); Fábio de Abreu José (SMS); Aldemir Cariri de Lima e Wellington
Moreira de Oliveira (SEDUC); Débora de Souza Muniz (SEFIN); Alexandre Alves Vidal (FSS);
Élio Pinto Giangiulio (CET). Convidados: Plinio Rolim de Aguiar Neto (SEPLAN); Ana Paula
Costa e Silvia Mara de Oliveira Fonseca (SEMES). Leitura da ata da reunião anterior: Sr.
Gelasio Ayres informou que a ata da reunião foi enviada aos conselheiros por e-mail. Solicita
dispensa  da  leitura.  Ata  aprovada. Justificativas  de  ausência:  Gunther  Graf  Júnior
(SEDURB);  Eduardo  Soares  Freire  (técnicos);  Marcelo  Netto  Gonçalves  (academias  com
sede no município e assessorias esportivas); Wolney Harvey de Lima (imprensa esportiva).
Prestação de contas de projeto reprovado pelo PROMIFAE:  Sr. Marcelo Rossi informou
que o relatório do projeto abaixo foi enviado por e-mail e solicita confirmação de reprovação:
Ciclismo de Santos – da Base às Olimpíadas III, processo nº 16368/2016-94 do proponente
Cláudio Roberto Araújo Diegues.  Reprovação de projeto confirmada.  Esclarecimentos da
SEPLAN acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias: O Presidente do Conselho passou a
palavra para o convidado Plinio Rolim de Aguiar Neto, chefe da DEORG, para esclarecer aos
conselheiros sobre a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022.
Ademais, o Presidente perguntou sobre os detalhes do ciclo orçamentário, sobre receitas,
orçamentos e suas arrecadações referentes à Secretaria de Esportes e também sobre os
limites de aplicação específicos para esta mesma Secretaria.  Plinio Rolim de Aguiar Neto
salientou que a LDO fora publicada na mesma data da reunião no Diário Oficial desta cidade
de Santos e  que esta  LDO é sempre redigida no primeiro  ano do mandato de um novo
prefeito  para  ser  executada  a  partir  do  seu  segundo  mandato.  Plinio  Rolim,  outrossim,
explicou através de apresentação de slides as peças orçamentárias definidas dentre as três
etapas: PPA (Plano Plurianual o qual seria o planejamento prévio); LDO (Leis de Diretrizes
Orçamentárias a qual seria o estabelecimento dos valores) e LOA (Lei Orçamentária Anual a
qual seria a definição dos valores dispostos de fato para execução das etapas anteriores).
Posteriormente, o chefe da DEORG versa sobre o ciclo de arrecadação municipal e acerca
dos limites definidos pela própria receita que são distribuídos às secretárias. Deste modo, é
salientada –  tanto  pelo  Presidente  do  Conselho  quanto  pelo  convidado representante  da
SEPLAN – a importância de convênios e emendas parlamentares como meios externos de
expandir  a  execução  de  projetos  das  secretarias.  Por  fim,  ambos  consideram  a  grande
importância destas discussões orçamentárias para as secretarias e Plinio Rolim agradece à
ao  COMESP pelo  interesse  além da  oportunidade  de  expandir  e  sanar  dúvidas  acercas
destas  questões.  O  Presidente  abre  a  discussão  da  LDO  para  as  dúvidas  dos  demais
conselheiros. Fábio de Abreu (SMS) pergunta sobre o procedimento para a definição do valor
específico de receita disposta para cada secretaria.  Assim, Gelasio Ayres (SEMES) versa
acerca  das  dotações  de  verbas  dispostas  e  definidas  relativamente  de  acordo  com  a
necessidade da secretaria  e  Plinio  Rolim expande acerca das despesas da SEMES cuja
grande maioria  se  concentra  em despesas  de  contratos  e  manutenções  diversas  e  uma
pequeníssima proporção de aproximadamente três  milhões  de reais  se  disponibiliza  para
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projetos, programas e eventos esportivos vários.  Assuntos gerais: Gelasio Ayres relata e
apresenta sua ida à SEFIN acompanhado de Marcelo Rossi para discutir com o Secretário de
Finanças acerca da isenção de IPTU aos clubes do município de Santos. Assim, salientou-se
a definição publicada em portaria com transparência de uma auditoria para alteração do fluxo
de  tributação  para  aplicar  a  isenção  aos  clubes.  O  Presidente  do  Conselho  ressaltou  a
importância das discussões do COMESP para que tal definição tenha acontecido. Rosecler
Amorim  pediu  mais  informações  acerca  do  evento  teste  de  Triathlon  e  o  Secretário  de
Esportes  esclarece  que  haverá  protocolo  e  termo  de  compromissos  assinados  com
organizações de contenção ao COVID-19. Explica que a SEMES aceitará sugestões e que
estas  serão  encaminhadas  ao  Comitê  de  Contenção  do  COVID-19.  Rossi  reforça  que a
SEMES obedecerá firmemente a todos os protocolos de contenção quanto à realização dos
eventos  testes.  O  Presidente  convida  os  demais  conselheiros  para  presenciar  o  ato  de
assinatura do termo de compromisso referente a este compromisso de contenção. Outrossim,
Fábio de Abreu requisita informações acerca da ausência de médicos para fornecer atestados
em alguns centros esportivos de Santos e Marcelo de Oliveira Rossi responde que está em
tramitação na câmara um decreto para sanar este problema da falta de médicos. Ademais,
salientam a importância paliativa da colaboração para com a SMS com o intuito de amenizar
esta questão. Fábio de Abreu sugere aos conselheiros a futura elaboração de algum plano de
políticas  públicas  municipais  ao  esporte.  Sem  mais,  às  onze  e  trinta  da  manhã  o  Sr.
Presidente  declara  encerrada a  reunião,  e  eu,  Caio  dos  Santos  do  Nascimento,  lavrei  a
presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Sr. Gelasio Fernandes.

GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR
             Presidente do COMESP        

CAIO DOS SANTOS DO NASCIMENTO
            Oficial de Administração
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