
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTOS - CONESP

Ata da primeira reunião ordinária, do ano de dois mil e oito, do Conselho Municipal 
de  Esportes  de  Santos,  realizada  no  auditório  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes.

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e oito realizou-se a primeira 
reunião ordinária do Conesp para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e aprovação 
da ata da reunião anterior;  Expediente;  Ações da Secretaria  de  Esportes  em 2008 e 
Assuntos  Gerais.  O  Presidente  do  Conesp,  Sr.  Paulo  Roberto  Paes  Musa  iniciou  a 
reunião  e,  com  o  consentimento  dos  senhores  conselheiros,  a  ata  foi  aprovada, 
dispensada  a  sua  leitura.  Prosseguindo  informou  sobre  os  expedientes  recebidos: 
alteração do membro suplente da Associação Comercial de Santos no Conesp que passa 
a ser o Sr, Daniel Luiz, em substituição ao Sr. Paulo Sérgio Lisboa e alteração do membro 
suplente da Seosp que passa a ser a Sra. Sylvia Rovai, em substituição ao Sr. Wagner 
Antonio de Oliveira Ramos.  A seguir  o Sr.  Presidente passou a palavra ao Chefe do 
Departamento de Atividades da Semes, Professor Mariano Humberto Matiello, que fez um 
breve relato sobre as Ações da Secretaria de Esportes: ressaltou a importância da Semes 
dentro da Prefeitura Municipal de Santos, através de ações que vêm ao encontro dos 
anseios dos munícipes para a melhoria da qualidade de vida. Falou sobre o atendimento 
nos diversos Centros Esportivos da cidade, que oferecem aulas de várias modalidades, 
inclusive teve início neste ano remo e canoagem em Monte Cabrão.  Todas as faixas 
etárias  são  contempladas,  com destaque  para  o  trabalho  com  a  terceira  idade,  que 
representam a cidade nos Jogos Regionais do Idoso (JORI) e nos Jogos Estaduais do 
Idoso (JEI). Nosso calendário de eventos é extenso e o carro chefe é o Campeonato 
Santista de Pedestrianismo que está na sua vigésima terceira edição e já virou referência 
para os atletas da modalidade. A Semes também oferece apoio técnico em eventos de 
outras  entidades  e  secretarias  municipais.  Finalizando,  o  Professor  Mariano  informou 
sobre a recente remodelação da Praça Ricardo Sampaio e a reinauguração, em breve, do 
complexo esportivo Dale Coutinho que deverá ampliar significativamente o atendimento 
àquela região. O Sr. Presidente do Conesp abriu a palavra para assuntos gerais: não 
houve  nenhuma  colocação  da  parte  dos  senhores  conselheiros;  o  Sr.  Paulo  Musa 
solicitou que constasse em ata o falecimento, na data de ontem, do jornalista Douglas 
Pereira, uma grande perda para a comunidade santista e para o esporte. A reunião foi 
encerrada para dar sequência à do Conselho Deliberativo da Fundação Pró Esporte de 
Santos.
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