
Ata  da primeira reunião extraordinária do ano de dois mil  e treze,  do Conselho Municipal  de 
Esportes de Santos e do Conselho Deliberativo da Fundação Pró- Esporte de Santos, realizada no 
auditório da Secretaria Municipal de Esportes.

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e treze realizou-se a primeira reunião extraordinária do 
Comesp / Fupes para dar cumprimento à seguinte pauta: Elaboração da lista tríplice para Diretor-
Presidente da Fundação Pró-Esporte de Santos para o biênio 2013/2014 e assuntos gerais.
O Presidente do Comesp orientou os senhores conselheiros sobre o processo de indicação e votação.  
Iniciando, a representante da Unisantos, Professora Maria Teresa Di Spagna Lobo Lozano, indicou o 
nome do Sr.  Paulo..Henrique Miyasiro  de Abreu;  o representante das Ligas e Delegacias Regionais 
Esportivas, Sr. Hélcio Benedito Padovan Filho, indicou o Sr. Renato Marques Campos, e o representante 
da Associação Comercial  de Santos,  Sr.  Antonio Carlos Cavaco, indicou o Sr.  José Renato Borges 
(Mosquito). Não houve nenhuma outra indicação, sendo a lista fechada e aprovada com os três nomes 
acima  elencados  e  que  serão  encaminhados  para  apreciação  do  Sr.  Prefeito.  Assuntos  gerais:O 
presidente deu a palavra ao Sr. Secretário que agradeceu a presença de todos e deixou a secretaria à  
disposição  para  sugestões,  idéias,  pedidos,  críticas  e  que  as  portas  estarão  abertas.  O Presidente 
mencionou para o Sr Secretário que pode contar com esse conselho para sugerir novas idéias, novas 
políticas para o desenvolvimento do esporte dentro da cidade, consequentemente do seu trabalho à 
frente da secretaria, e como funcionário estará procurando conduzir da melhor maneira possível para 
que o sr. secretário possa caminhar nesses futuros anos fazendo uma bela gestão. O conselheiro titular  
da  Secretaria  da Cidadania,  Marcelo  Del  Bosco  Amaral  parabenizou  o  presidente  do Comesp pelo 
trabalho executado durante a gestão à frente da Secretaria e que todos nós  temos muito que ajudar.O 
presidente mencionou a importância da união das secretarias, parcerias e o apoio do conselho com a 
Fundação Pró Esportes e finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

Paulo Musa
Presidente do Conselho Municipal de Esportes

Helena Conde
Secretaria

Praça Engenheiro José Rebouças     Ponta da Praia     Santos  SP
CEP 11030-000     Tel. 3269 8080     gab.semes@santos.sp.gov.br

 

mailto:gab.semes@santos.sp.gov.br

