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Ata da nona reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, do Conselho Municipal de 1 
Esportes de Santos, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, no vigésimo 2 
sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos. 3 
Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: Marcelo Netto Gonçalves 4 
(Academias e Assessorias Esportivas),  Cláudia Veiga (CET), Marcelo Vasques Casati 5 
(CREF), Alexandre Alves Vidal (FSS), Wolney Harvey Lima (Imprensa Esportiva), Luiz Antônio 6 
Alvarenga (Ligas Associações e Federação Esportiva), Thiago H. Carvalho e Carlos Júlio 7 
Pierin (Organizadores de Eventos Esportivos),  Eduardo Freire (Técnicos), Paulo Roberto 8 
Santos de Souza (SECULT), Hélio Alves Naldoni Júnior (SEDUC), Eduardo Santos  9 
(SEDURB), Daniela Rufino (SEDS), Eloisa Galasso (SEECTUR), Luís Trajano de Oliveira 10 
(SEFIN), Gelasio Ayres Fernandes Junior, Thiago Baraçal e Marcelo de Oliveira Rossi 11 
(SEMES), Fábio de Abreu José (SMS), Rosa do Carmo José e Raquel Meneses de lima 12 
(UNIVERSIDADES). Leitura da ata da reunião anterior: O Presidente do Conselho, Sr. 13 
Gelasio Fernandes, informou que a ata foi enviada aos conselheiros por e-mail, sendo 14 
dispensada sua leitura. Ata aprovada. Justificativas de ausência: Donald Verônico Alves da 15 
Silva (OSC), Roger Guerra e Cleber França (SIEDI), Eduardo Leonel (Ligas, Associações e 16 
Federações Esportivas) e Camila Gualberto Matos (SEDS).  Assuntos Gerais: Fábio Abreu, 17 
representante da SMS, falou sobre sua pesquisa e apresentou a possibilidade de alteração do 18 
Conselho de Consultivo para Deliberativo, encaminhando projeto de lei ao executivo, com a 19 
alteração na redação; sugere que a Comissão de criação da proposta do Plano Municipal do 20 
Esporte faça o estudo da lei do Conselho Municipal de Esportes, visando apontar as 21 
mudanças que entenderem pertinentes para serem apresentadas ao Secretário de Esportes e 22 
encaminhadas para deliberação e alteração na lei. A Sra. Rosa do Carmo, representante das 23 
Universidades pela UNISANTA, questionou que em reunião anterior foi discutido com o Sr. 24 
Cristian da FUPES sobre a possibilidade de buscar exames médicos necessários aos atletas 25 
de auto rendimento, foi solicitado alguns dados dos mesmos, porém não teve retorno. Wolney 26 
Lima, da Imprensa Esportiva, falou que uma comissão foi em reunião direta com o Secretário 27 
de saúde na gestão anterior e saíram com informações efetivas, alguns atletas de algumas 28 
modalidades chegaram a ter atendimento e inclusive chegou a ser relatado em reunião de 29 
Conselho. O Presidente sugere que os dois órgãos, SMS e FUPES sejam oficializados 30 
solicitando informações referente ao caso. Eduardo Freire, dos Técnicos, gostaria de 31 
informações sobre a atualização do PROMIFAE. O Presidente informou que em reunião 32 
recente questionou e que o mesmo está no Gabinete do Prefeito para ser analisado, dentre 33 
outros processos. Eduardo relatou sobre a defasagem no valor pago aos atletas, o último 34 
reajuste foi em 2009, não conseguem contratar ninguém devido ao baixo valor e que em 35 
reunião há aproximadamente sete meses a Fundação informou estarem analisando a questão 36 
e não houve retorno. Sr. Gelasio sugere que seja elaborado um documento detalhado com os 37 
valores e o que for necessário para análise da FUPES. Sr. Thiago Hermenegildo, 38 
representante titular de organizadores de eventos, relata sobre a competição  de Ginástica 39 
Artística, realizada recentemente na Cidade com a participação de muitos ginastas de Santos 40 
e de fora da cidade, que foi um marco na cidade até com a adesão de novos alunos na 41 
modalidade; relatou sobre a ausência de pauta nas últimas reuniões, sugerindo que estas 42 
deixassem de ser mensal. O Presidente disse que está na lei sendo necessária a 43 
apresentação de novo projeto, que mesmo sem pauta a reunião foi produtiva e que os 44 
conselheiros também podem indicar pautas para serem incluídas na ordem do dia. Sr. Carlos 45 
Pierin, representante suplente dos organizadores de eventos, indagou que a  FUPES deveria 46 
fazer parte do COMESP, já que vários dos assuntos são pertinentes a Fundação. Sr. Wolney, 47 
falou que os conselheiros do COMESP são os mesmos do Conselho Deliberativo da FUPES e 48 
que aprovam suas contas, acreditando que não poderiam; Sr. Marcelo Casati, do CREF, falou 49 
que é só eles se absterem das votações quando houver, que não vê outro impedimento. Sr. 50 
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Luís Trajano, da SEFIN, sugere que todos os eventos esportivos deveriam ser informados ao 51 
Conselho, por WhatsApp para serem divulgados pelos conselheiros. Sr. Gelasio diz ser 52 
pertinente e que todos tem a liberdade de incluí-los no grupo. Sr. Fábio Abreu, fala que devem 53 
publicizar as ações, mostrar o que é o Conselho,  pensar movimento para agentes do esporte 54 
conhecerem o COMESP, que levam reclamações para os canais errados, que o Conselho é o 55 
lugar, principalmente se conseguir se tornar deliberativo. Sr. Marcelo Netto, parabeniza as 56 
ações da Secretaria de Esportes, como o Campeonato de Pedestrianismo, que acompanha 57 
de perto e todos os outros que são disponibilizados aos munícipes; fala do evento que será 58 
realizado no Museu Pelé, em cinco de novembro, em parceria com a SEECTUR e SEMES, 59 
“Esquenta Copa”, com campeonato de botão e outras atividades para o público. Sr. Gelasio, 60 
como Secretário de Esportes e representante da SEMES, informa que a Secretaria é uma 61 
prestadora de serviço à comunidade esportiva, que tem procurado fomentar o esporte em 62 
geral junto com o comprometimento da Equipe. Sr. Fábio Abreu divulga o próximo Curso de 63 
Defesa Pessoal, na Vila Criativa da Vila Nova, em dezessete de novembro; agradece, como 64 
técnico desportivo da SEMES, pelo apoio do DEATIV e DEQUIP, no Torneio SEMES de 65 
Karatê, sem apoio externo, todo realizado pela Secretaria, feedback positivo em geral, 66 
pretende poder manter a ação para os próximos anos; teve inclusive novos alunos depois do 67 
evento. Sr. Carlos Pierin, perguntou se a Prefeitura tem alguma ação voltada à Copa do 68 
Mundo, com pinturas nas ruas, envolvimento da população para assistir aos jogos. O 69 
Secretário Gelasio respondeu que há uma empresa privada com interesse de usar o espaço 70 
público, mas que não tem nada confirmado até o momento. Sr. Marcelo Netto falou que no 71 
Esquenta Copa terá este clima, com troca de figurinhas, tabela de jogo de botão no formato 72 
da tabela da Copa e outras ações pensadas na Copa. Sem mais assuntos a serem discutidos, 73 
o Presidente do COMESP, declara encerrada a reunião e eu, Silvia Mara de Oliveira Fonseca, 74 
lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente Gelasio Ayres Fernandes 75 
Junior. 76 
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