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Ata da sétima reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito, do Conselho Municipal 1 

de Esportes de Santos, iniciada às nove horas e quinze minutos do dia vinte e dois do 2 

mês de agosto, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, sito à Praça 3 

Engenheiro José Rebouças, sem número, Ponta da Praia, Santos, com a presença 4 

dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta na lista de presença 5 

acostada ou anexada como parte integrante a esta ata. Compareceram na reunião 6 

os seguintes conselheiros: José Carlos Lopes Penha (UNIP), Evandro Gomes Silva 7 

(SEFIN), José Luiz Gonçalves Oca (UNISANTA), Marcelo Casati (CREF), José 8 

Medalha (CREF), Marcelo Casati (UNIMES), Fábio de Abreu José (SMS), Luís Antônio 9 

de Alvarenga (ACREMBAS), Hélio Naldoni Jr. (SEDUC), Eduardo S. Freire (Técnicos), 10 

Élio Pinto Giangiulio (CET), Ana Amélia (SECOM), Luís Trajano de Oliveira (SIEDI), 11 

Maria Tereza Lozano (UNISANTOS), Milene Correa de Oliveira (SETUR),  Alexsander 12 

José Guedes (SEMES), Vinícius Reberte de Almeida (SEMES), Anderson Luís 13 

Rodrigues dos Santos (ACS), Hélcio B. Padovam Filho (Ligas Esportivas),  Wolney H. 14 

Lima (ACESAN), Sadao Nakai (SEMES) e  Marcelo Rossi (SEMES); Justificativa de 15 

Ausência: Ariovaldo Moacir Neves (ACREMBAS); Carlos Augusto de Carvalho 16 

(Panathlon); Paulo Cézar Battisti (Academias Esportivas), Gunther Graf Júnior 17 

(SEDURB) e Luís Felipe Lunarde Rigotto (SEDURB). Convidados: Carmen Lúcia 18 

Fernandes (FUPES). A ata da reunião anterior foi enviada por email para leitura dos 19 

conselheiros. Ata aprovada.  Ordem do dia: Expediente; Explanação quanto ao 20 

Campeonato de Ginástica Artística; Apresentação de recentes conquistas de alunos 21 

da SEMES, Comissões Especiais e Assuntos Gerais. Expediente: Alteração de um 22 

dos representantes suplente da SEMES, Marcos Rafael Lozano, por RODRIGO 23 

PERES DE MENDONÇA; na sexta reunião ordinária, do biênio dois mil e dezoito, dois 24 

mil e dezenove o representante titular da SIEDI, Sr. Luís Trajano de Oliveira esteve 25 

presente à reunião, mas não assinou a lista de presenças, porém manifestou-se em 26 

itens da pauta do dia, constando seu nome em ata. Diante desta justificativa, 27 

colocaremos presença para sua Secretaria; retificamos as informações na ata do mês 28 

de julho, 6ª Reunião Ordinária do COMESP às linhas 95 a 97. Onde se lê: “...Sr. Hélio, 29 

da SEDUC, completou que poderiam enviar documento também à Secretaria de 30 

Educação abordando o porquê da retirada das aulas de educação física da grade de 31 

aulas. ...”. Leia-se: “...A pedido do Sr. Hélio, o Presidente do Conselho pediu que 32 

enviasse documento à Secretaria de Educação abordando o porquê da retirada de 33 

aulas de educação física, qual a quantidade de aulas, se houve alguma mudança na 34 

grade de horários e o porquê. ...”. Conforme deliberado em reunião anterior foi 35 

enviado o ofício 27/2018 à SEDUC, referente à retirada da Educação Física das 36 

Escolas e o 28/2018 à Câmara Municipal com o manifesto de descontentamento, 37 

incluindo as sugestões enviadas por e-mail, quanto à prevista redução de recursos 38 

para o Esporte na LDO 2019. Explanação quanto ao Campeonato de Ginástica 39 

Artística: Sr. Sadao informou que foi solicitada pela Federação Paulista de Ginástica, 40 

presidida pela Sra. Roseane Zanetti, a oportunidade de pleitear o Campeonato de 41 

âmbito nacional na cidade de Santos. O evento serve para classificação de atletas 42 

nacionais para disputarem mundialmente em Campeonatos Internacionais. Ficou 43 

estabelecido que a Secretaria apoiaria com a cessão do equipamento, devido as 44 

dificuldades orçamentárias com pouco recurso para atender a um campeonato tão 45 

grandioso. Mesmo com grande repercussão para a Cidade, ocorreram alguns erros de 46 
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planejamento de manutenção ao longo do Campeonato, onde a SEMES precisou 47 

atuar através do Sr. Daniel, chefe do Departamento de Equipamentos Esportivos, com 48 

substituição de aproximadamente 80 lâmpadas queimadas. Indagou que por mais que 49 

tenha solicitado ao Governo, a SECULT é quem faz a gestão do lugar por conduzir 50 

eventos públicos, no entanto o fluxo de controle não está eficiente, a prática do 51 

Coordenador ainda é de se dirigir a SEMES, que acionou a SESERP e irá custear e 52 

pagar as lâmpadas. Completou dizendo que na sexta-feira dia de treino apareceram 53 

algumas goteiras no ginásio, problema de manutenção que novamente foi passado 54 

pelo Coordenador do local. Disse que intermediou junto ao Secretário da pasta para 55 

que solicitasse ao Coordenador para se reportar a ele, pois como gestou do 56 

equipamento tem que se responsabilizar pelo evento que está sendo realizado, 57 

mesmo assim o Sr. Daniel esteve acompanhando o tempo todo. Domingo nas finais 58 

houve uma presença grande de munícipes ocorrendo conflitos na área de 59 

estacionamento que logo ficou lotado inclusive obstruindo o trânsito. A Secretaria de 60 

Esportes interferiu junto a Guarda que encaminhou uma equipe extra e contornou a 61 

situação. Espetáculo que contou com a presença da elite da modalidade. Sr. Wolney 62 

como jornalista fez a cobertura do evento e completou dizendo da importância do 63 

evento para a cidade de Santos; que no domingo ocorreu a final do Campeonato 64 

Brasileiro de Ginástica Artística Especialistas 2018, realizado pela Confederação 65 

Brasileira de Ginástica (CBG) e organização da Federação Paulista de Ginástica 66 

(FPG). Contou com a presença de grandes nomes da modalidade, com destaque para 67 

Arthur Zanetti, o único a conquistar dois títulos, argola e solo. Informou que na mesma 68 

semana ocorreu o Torneio Nacional nos níveis Iniciante e Intermediário com a 69 

participação de doze atletas que iniciaram na Arena Olímpica da Zona Noroeste e a 70 

final do Campeonato Brasileiro por Equipes, sendo campeões Pinheiros no masculino 71 

e Flamengo no feminino. Sr. Eduardo Freire, representante dos técnicos, relatou que 72 

em junho a FUPES enviou ofício à Arena, solicitando autorização para fazer um 73 

campeonato de handebol durante o seu horário de treino, foi informado apenas duas 74 

semanas antes da data solicitada a negativa do pedido devido ao Campeonato de 75 

Ginástica, causando problemas a equipe que precisou providenciar outro local, 76 

inclusive pagando multa devido a alteração. Sr. Sadao disse que mais uma vez 77 

ocorreu problema com os agendamentos no ginásio que só é exposto semanalmente. 78 

Será solicitado à SECULT, pelo COMESP, melhor observação ao fato de que seria no 79 

horário de treino e a apuração da responsabilidade pelo ocorrido; Sr. Hélio, da 80 

SEDUC, perguntou se não poderia passar a multa ao coordenador do Equipamento; 81 

Sr. Eduardo, dos técnicos, solicitou que pedissem o calendário mensal e não semanal; 82 

Sr. Sadao indagou que o COMESP não é um conselho deliberativo, só lhe é permitido 83 

discutir e questionar. A FUPES tem agenda na Arena e está sendo alterada pelo 84 

coordenador. Podemos oficiar o Presidente da FUPES indagando se ele tem ciência 85 

do que está ocorrendo e quais ações estão sendo feitas para as alterações das datas. 86 

Sra. Tereza, da UNISANTOS perguntou por que é a SECULT que toma conta do 87 

espaço. E o Sr. Oca, UNISANTA disse que o vazamento estraga o piso e a limpeza 88 

estava precária, perguntou se não poderia ter a gestão compartilhada. Sr. Sadao 89 

respondeu que a gestão foi opção do Governo em razão da Cultura ser responsável 90 

por eventos de natureza diversa e que a responsabilidade já é compartilhada, como 91 

no Emissário, contas como água, luz, elevador e três funcionários fazem parte da 92 
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Secretaria de Esportes. Apresentação de recentes conquistas de alunos da 93 

SEMES: Sr. Wolney, Diretor do Conselho e representante da ACESAN, apresentou 94 

algumas conquistas relevantes de alunos da SEMES. Informou que os alunos de judô, 95 

do professor Tony Silva de Caruara e do professor Wellington Junior no Centro 96 

Esportivo e Recreativo M. Nascinmento participaram do Campeonato Regional e os 97 

medalhistas se classificaram para disputar Campeonato Paulista Interregional Divisão 98 

Aspirante, em Osasco. Na patinação as alunas do Centro Esportivo e Recreativo da 99 

Zona Noroeste com a professora Cinthia Reis, conquistaram o pódio no Solo Dance 100 

do Torneio Nacional Unificado, em Santa Cruz do Sul (RS); na Ginástica Estética, a 101 

equipe do professor Thiago Hermenegildo, da Secretária de Esportes, conquistou 102 

cinco títulos e um vice-campeonato, em João Pessoa, na Paraíba, no VII Campeonato 103 

Brasileiro de Ginástica Estética de Grupo, conquistando vaga para o Campeonato 104 

Mundial e Open Brasil. Comissões Especiais: Sr. Sadao colocou em votação a 105 

validação da continuação de todas as comissões criadas na Gestão anterior, Sr. 106 

Wolney teve voto vencido e as comissões terão os seguintes representantes: 107 

Comissão de Esporte e Lazer, alterada para Comissão de Esporte de Lazer e 108 

Participação – Maria Tereza Lozano, Vinícius Reberte e Marcelo de Oliveira Rossi; 109 

Comissão de Esporte e Educação, alterada para Comissão de Esporte Educacional – 110 

Hélio Naldoni, José Oca e Marcelo Rossi; Comissão de Esporte e Rendimento/Pré 111 

Rendimento – Eduardo Freire, Alexsander Guedes e Fábio de Abreu José; Comissão 112 

de Infraestrutura Esportiva – Hélio Naldoni, Luiz Antônio Alvarenga, Marcelo Casati, 113 

José Oca e Paulo Battisti; Comissão de Esporte e Saúde – José Carlos Penha, 114 

Vinícius Reberte e Fábio de Abreu José; Comissão de Comunicação e Memória 115 

Esportiva – Carlos Augusto de Carvalho, Marcelo Casati, Paulo Battisti e Wolney Lima. 116 

Sr. Wolney justificou seu voto entendendo que não cabe ao COMESP e sim ao Museu 117 

DeVaney a identificação e história do Esporte na Cidade, no caso da Comissão de 118 

Comunicação e Memória Esportiva.  Sr. Marcelo Casati, CREF e UNIMES, explicou 119 

que as Comissões foram criadas procurando o envolvimento e participação dos 120 

representantes, trazendo sua contribuição ao COMESP. Sr. Sadao completou que as 121 

Comissões servem para encaminhar pauta, cobranças, pedidos, convidar os oficiados 122 

para participarem das reuniões. Assuntos Gerais: Sr. Marcelo Casati informou que 123 

ocorrerá na FEFIS, dia vinte e três de agosto, reunião com o Panathlon Brasil 124 

referente ao Panathlon Santos e dia dezoito de setembro ocorrerá na Câmara de 125 

Santos a homenagem para 21 profissionais pelo dia do Profissional de Educação 126 

Física, comemorado em um de setembro, com a participação de representante do 127 

CREF. Sr. José Medalha, representante suplente do CREF, justificou sua presença 128 

para conhecer o Conselho e informar que irá participar do Conselho de Esportes do 129 

Estado, podendo colaborar com o COMESP quando necessário. Sr. Eduardo Freire 130 

perguntou quanto à receptividade dos ofícios enviados. Sr. Sadao disse que em 131 

conversa com o Presidente da Câmara, Sr. Adílson Júnior, este informou que irá ler o 132 

manifesto e sugeriu que os conselheiros poderiam fazer abordagem ao Presidente do 133 

Conselho da Câmara e não aos vereadores. Sr. Evandro, da SEFIN, indagou estar de 134 

acordo com o manifesto, mas que infelizmente foi apresentado ao Conselho no 135 

mesmo dia da publicação da LDO 2019 no Diário Oficial, caberia apresentá-lo durante 136 

a elaboração e execução e que agora seria perda de tempo, pois já passou por duas 137 

votações, que a influência política é impossível. Sr. Sadao falou que a pressão para a 138 
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LOA ainda seria possível por estar em fase de elaboração, a entrega será no dia trinta 139 

de setembro, não se trataria de transferência de recurso para a Secretaria e que 140 

despesas que deveriam sair da SMS, por exemplo, sobrariam para outras 141 

necessidades do Esporte. Srs. Vinícius e Cauê da SEMES irão preparar relatório com 142 

os registros de esporte e saúde. Sr. Evandro completou que não podem deixar chegar 143 

ao legislativo para poder ter alguma chance. Sr. Eduardo perguntou se houve retorno 144 

do ofício enviado ao SFC, pois a situação está ficando difícil e quanto a quadra do 145 

CER-MNJ. Sr. Sadao respondeu que quanto ao SFC ainda não teve retorno e que tem 146 

informações devido a reunião mensal de Controle de Ponto, referente às obras, onde 147 

o chefe do Departamento de Equipamentos é o representante, que a empresa alterou 148 

o projeto executivo, foi descoberto e o Prefeito pediu que resolvessem, completou que 149 

agora está acontecendo o mesmo erro que no ginásio, quando a maré sobe há 150 

levantamento de piso. A resolução do problema técnico está por conta da SIEDI. Sr. 151 

Fábio de Abreu, representante da SMS, informou que ocorreu neste mês de agosto o 152 

Campeonato Paulista Escolar onde atletas da SEMES, que treinam na Arena Santos, 153 

com o Professor Daryo foram premiados na modalidade karatê. A aluna Beatriz Pontes 154 

ficou em 3º lugar no kata e 1º no kumite e o aluno Alessander Saldanha ficou em 3º no 155 

kumite. Sr. José Oca, representante da UNISANTA, completou que o Colégio Santa 156 

Cecília foi o vice-campeão Geral do Estado de Karatê Estudantil 2018 no mesmo 157 

Campeonato, com destaque para os atletas Matheus Bortolomasi com a medalha de 158 

ouro, Lorenzo Prieto, medalha de prata e Letícia Carlquist com a medalha de bronze. 159 

Sr. Hélcio, das Ligas Esportivas informou que estarão abertas as inscrições de três a 160 

cinco de setembro para a Copa TV Tribuna de Handebol Escolar, com início em vinte e 161 

dois de setembro. Sr. Eduardo Freire enviará material para divulgação, aos 162 

conselheiros, da palestra de medicina esportiva no Sindicato dos Petroleiros. Nada 163 

mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, deu por encerrada a reunião e, eu 164 

Silvia Mara de Oliveira Fonseca lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 165 

Presidente do Conselho de Esportes. 166 
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