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Ata da sétima reunião ordinária do ano de dois mil e quatorze, do Conselho Municipal de
Esportes de Santos, realizada no Auditório da Secretaria de Esportes sito à Praça Engenheiro
José Rebouças, s/nº – Ponta da Praia.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e quatorze realizou-se a sétima reunião
ordinária do COMESP, iniciada pelo Presidente Sr. Alcídio Michael Ferreira de Mello, para
dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Expediente; Prestação de Contas do Promifae; Aprovação das Organizações Sociais;
Assuntos Gerais. Dispensada leitura da ata da reunião anterior. Ata aprovada. Expediente:
Justificativa de ausência dos representantes da Secretaria de Finanças, Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Educação e Centro Universitário Lusíadas. Prestação de
Contas do Promifae: Sr. Paulo Battisti seguiu com a apresentação do Projeto Esporte e
Cidadania – Processo 12273/2014-95, Projeto Virando o Jogo – Processo 12263/2013-31 e
Projeto Esporte para Todos – Processo 12285/2013-74, os projetos foram aprovados,
lembrando que qualquer projeto poderá ser sempre solicitado para consulta. Aprovação das
Organizações Sociais: Sr. Alcídio apresentou slide com breve apresentação de Organizações
Sociais (O.S.s) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), mostrando
algumas das vantagens com a contratação das organizações. Informou que a Semes pretende
contratar uma Oscip para contratação de profissionais e materiais esportivos, procurando
melhorar a qualidade e agilidade dos serviços prestados à comunidade. Aberta a discussão à
respeito das organizações sociais o representante da Saúde, Sr. Vinícius, indagou não ter uma
opinião formada sobre as organizações; que o sindicato é contra; a desburocratização; gastos;
custos; podem abrir margens para indicações; fiscalização é escolhida e tem que ser
funcionário público; o Presidente do Comesp disse que o sindicato levantou todas as dúvidas
apresentadas, mas por lei terá acompanhamento da Prefeitura. Favorecimentos podem existir
mas não terá política no meio, será fiscalizado pela Secretaria, profissionais não irão se
acomodar porque podem ser mandado embora mais rápido, por não serem funcionários
públicos; capacidade técnica é que terá maior peso; quadro municipal está se qualificando; se
não for capacitado será dispensado; colocará profissionais onde não tem. As Oscips serão
colocadas em equipamentos e separados dos funcionários estatutários por modalidades; Não
haverá desfavorecimento do servidor, tanto que houve concurso recente para o Esporte, mas
não é o suficiente, a prefeitura não tem verba para ampliar o quadro, concurso é demorado, as
organizações são bem mais rápidas para a contratação; a Semes tem muitos funcionários bons,
o Governo Federal e outras Prefeituras já possuem Oscips; capacitação aos professores,
metodologia para todos; chefes de seção fiscalizam, e na oscip pode trocar o profissional, é
uma alternativa de contratação. O Sr. Fremar, convidado da Sefin, informou que é exigida a
transparência em todas as transações com Organizações Sociais, tudo deve estar no site da
Prefeitura. A Entidade interessada seguirá um roteiro semelhante ao de licitação sendo a
qualidade do serviço vinculado com a Comissão Organizadora; Disse ainda que a prefeitura
não pode exceder o índice da receita, já está no limite, não podendo fazer novas contratações.
Nesse contexto as os.s vem suprir as necessidades. Sr. Battisti falou que titularização não é
capacidade técnica, o tempo de experiência conta mais do que alguém que acabou de se
formar. Nas organizações sociais poderá ser cobrada as metas dos funcionários. Representante
da Secult completou dizendo que as organizações sociais trabalham com metas e indicadores,
calcula frequência e outras coisas e que  hoje em dia estatutários  não compensam a  demanda.
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Sra. Teresa da Unisantos indagou que as preocupações são importantes, mas deve deixar
acontecer e depois tirar se for necessário. É novo, preocupa, mas vai ser bem acompanhado.
Sr. Hélcio da Liga falou que hoje não é possível repor o funcionário, e que com as
organizações será permitido.  O Presidente indagou que a discussão é muito boa para ir
elucidar sobre o novo. Feitas todas as colocações, trouxe ao Conselho o projeto para
aprovação ou não dos conselheiros. Com votação aberta, o projeto teve 1 voto contra e 18 a
favor das O.S.s ou Oscips na Secretaria de Esportes. Sr. Daniel da Sedurb, defendeu as
organizações informando que pega remédio no INSS a 10 anos e que demorava
aproximadamente duas horas e com as organizações sociais agora em 10 minutos já é
atendido. Falou que todos têm direito a reclamar se não der certo. Assuntos Gerais:
Secretário falou sobre evento na Associação Comercial de Santos, onde destacou-se o
interesse em que o surf e a confecção de pranchas se tornem profissão na região. Falou da
intenção da Secretaria de trazer empresários para dentro do esporte. Sr. Battisti falou da
importância destas ideia de transformar o surf em negócio e que isto deveria acontecer em
todas as áreas do esporte. As palestras são válidas também para informar o que os empresários
podem abater com o esporte em questão de impostos. Sr. Vinícius da Saúde sugeriu parceria
com as universidades para um curso de projetos. Sr. Alcídio achou importante a sugestão,
pois os alunos saem da faculdade e abrem seu negócio sem algum conhecimento, não
possuem visão empreendedora. Representante da Liga lembrou o evento da ANE, Entidades,
Empresários e Prefeito, irão mostrar avanços na cidade. Sr. Elni, representante do Panathlon
convidou para Eventos da APEOESP, Clínica de Tênis de Mesa e Palestra e para o jantar
comemorativo de aniversário do Panathlon, todos no sábado dia 30 de agosto. Sr. Alcídio
finalizou agradecendo a participação de todos.

 

ALCÍDIO MICHAEL FERREIRA DE MELLO
 Presidente do Conselho Municipal de Esportes

SILVIA MARA DE OLIVEIRA FONSECA
               Oficial Administrativa
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