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 Ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e dezenove, do Conselho Municipal de 
Esportes de Santos, iniciada às nove horas e vinte minutos do dia  vinte e quatro do mês 
de julho de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, com a  
presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura consta no livro de Atas deste 
Conselho. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: José Luiz G. Oca 
(UNISANTA), Carlos Augusto de Carvalho (Panathlon), José Medalha (CREF), Alexsander 
Guedes (SEMES), José Carlos Lopes Penha (UNIP), José Rosatti Júnior (SEFIN), Wolney 
Harvey de Lima  (ACESAN), Anderson Luís Rodrigues dos Santos (ACS), Paulo Cézar 
Battisti (Academias Esportivas), Filipe Augusto Rezende (SEDS), Carlos Alonso 
Farrenberg (ATLETAS), Ariovaldo M. Neves (ACREMBAS), Guilherme Manzano Barbosa 
(SEMES). Convidados: Donald Verônico A. Silva (FUNDAÇÃO SETTAPORT). 
Justificativa de Ausência: Marcelo Vasques Casati (UNIMES), Hélcio Benedito Padovan 
Filho e Mariana (LIGAS ESPORTIVAS) – SETUR, Luís Felipe Lunardi Rigotto (SEDURB) 
Luzia Tavares Falcão (SEMES), Simone Rufino e Ana Amélia (SECOM). A ata da reunião 
anterior foi enviada por e-mail para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. Prestação de 
contas de projetos aprovados pelo PROMIFAE: Projeto Girando Esporte, processo nº 
46140/2017-46, proponente Cruzada das Senhoras Católicas; Projeto Fast Wheels de 
Santos para o Mundo, processo nº 60889/2016-14 e projeto Fast Wheels Kids Inclusão ao 
Inverso – Fase 2, processo nº 60887/2016-81, ambos do proponente Eduardo Leonel. 
Contas aprovadas; os processos permanecem por mês no PROMIFAE para consulta dos 
interessados. Campeonato Paulista Master de Natação de Inverno 2019:  O Sr. Carlos 
Augusto, representante do PANATHLON explanou sobre o Campeonato realizado na 
piscina olímpica municipal, Adalberto Mariani, no CER-RB; disse que a cidade tem bons 
nadadores; o campeonato contou com onze atletas femininos e trinta e cinco masculinos; 
Santos ficou com o segundo lugar, perdendo apenas para Pinheiros que também tem uma 
equipe bastante forte; informa que o intuito é de mostrar que a natação master também  é 
uma questão de saúde; está previsto para abril de dois mil e vinte o Campeonato 
Brasileiro Master de Natação na Cidade; a cidade de Santos conta com a Equipe Santos 
Master; o Campeonato Paulista contou com 356 participantes no total; quatro recordes 
Paulista; indagou que os atletas precisam fomentar e utilizar cada vez mais os 
equipamentos municipais que estão a disposição. Sr. Battisti complementou que a equipe 
Master costuma fazer questão de participar, inclusive com recursos próprios, para rever os 
amigos, oportunidade de ganhar uma nova medalha e praticar o esporte competitivo. 
Retorno de questionamentos oficializados pelo COMESP: Ofício 15/2019-COMESP, 
enviado ao GAB-SESERP, indicando que o cronograma com os prazos e detalhes das 
obras da Arena Santos, pudesse ser disponibilizado ao Coordenador do Equipamento e 
para o COMESP, para ciência de seu andamento. A Secretaria nos retornou o ofício com o 
cronograma solicitado que foi resumido em reunião e será encaminhado aos conselheiros 
e ao coordenador, por e-mail. Sr. Wolney, representante da ACESAN, disse ter estado na 
Arena, recentemente, e que as obras realmente deram início na data prevista; Sr. José 
Rosatti, representante da SEFIN opinou que deveria haver desde já vistoria para 
pequenas manutenções nos Equipamentos,  para entrar em programação nos anos 
seguintes, tentando evitar novas interdições, uma verificação preventiva. Ofício 16/2019-
COMESP, enviado ao GAB-SIEDI, convidando para participação na reunião do Conselho, 
um representante da Secretaria com conhecimento do andamento das obras do piso do 
Ginásio Poliesportivo da Zona Noroeste, mesmo que fossem os conselheiros, para que 
fizesse uma explanação explicativa para que todos entendessem a morosidade na 
entrega do Equipamento; como não houve retorno e presença dos conselheiros, o convite 
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será reenviado para reunião futura. Quanto aos ofícios referente a isenção de IPTU para 
Clubes, enviados ao GAB-SEFIN, será encaminhada aos representantes a cópia 
digitalizada, conforme solicitação, da relação dos Clubes que tiveram isenção de IPTU 
para o ano de 2019; os procedimentos para que os processos de 2019 e 2020 passem 
pela SEMES e SEDUC, para análise da possibilidade de utilização da contrapartida 
oferecida, pedidos em outro ofício, encontra-se em andamento. Sr. José Rosatti, disse 
que  fiscalizar não é cobrar, é pedir o que a legislação permite; pleitear o que a lei permite; 
sugeriu que o interessado deve ir ao Clube pleitear a contrapartida e se o Clube não 
quiser, oficiar para solicitar; completou que em setembro darão entrada os projetos para 
isenção em 2020; caso o solicitante não seja atendido, deverá comunicado à SEFIN de 
que não está recebendo a contrapartida do Clube; deveriam tentar mudar a legislação 
porque os Clubes de  pequeno e grande porte não deveriam ter a mesma contrapartida 
para oferecer. Sr. José Medalha, representante do CREF, informou que a SEMES e a 
SEDUC precisam saber o que os clubes oferecem; a informação tem que chegar às 
Secretarias; poderiam usar espaços para agendamento não disponíveis em seus próprios 
e até para eventos; Sr. José Oca, da UNISANTA, concorda que tenha um levantamento 
para reivindicar o que é de direito. Conforme informação do Sr. Ariovaldo, representante 
da ACREMBAS, Associação dos Clubes da Região Metropolitana da Baixada Santista, os 
Clubes oferecem a contrapartida, mas cabe a Prefeitura solicitar a utilização, o que 
aparentemente não tem ocorrido até por falta de conhecimento das Secretarias. 
Assuntos Gerais: Sr. Carlos que participou do Encontro dos Conselhos, junto com a 
conselheira Luzia Falcão, da SEMES, realizado em 05 de julho de 2019, informou que os 
Conselhos mais atuantes são os que possuem verba, em relação aos outros, acabam 
sendo apenas conversas, até o momento; a Secretaria de Esportes solicitou a Indicação 
de um representante do COMESP para fazer parte do Conselho Diretor do FADESP – 
SEMES (Biênio 2019/2020), conforme lei 3559 de 03 de julho de 2019, art. 7º; Sr. Wolney 
foi o único conselheiro a se candidatar, sendo a indicação encaminhada a SEMES. Ficou 
acertado em reunião que o relatório da Prestação de contas dos projetos aprovados pelo 
PROMIFAE, que estarão em pauta nas próximas reuniões serão encaminhados por e-
mail, junto com a ata da reunião anterior para o relatório da Prestação de contas dos 
projetos aprovados pelo PROMIFAE, que estarão em pauta nas próximas reuniões serão 
encaminhados por e-mail, junto com a ata da reunião anterior para avaliação dos 
conselheiros. Sem mais a discutir, o Sr. Presidente encerrou a reunião. 
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