
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTOS - CONESP

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

 Presidida pelo Presidente do Conesp, Sr. Paulo Musa, aos dezenove dias do mês de 
junho  de  dois  mil  e  oito  realizou-se  a  segunda  reunião  ordinária  do  Conesp.  O  Sr. 
Presidente iniciou a reunião e com o consentimento dos senhores conselheiros a ata da 
reunião  anterior  foi  aprovada  com a  dispensa  de  sua  leitura;  a  seguir  relacionou  os 
expedientes recebidos:  1.alteração dos representantes da Seduc que passa a ter  por 
titular o Sr. Ivens Paiva e por suplente a Sra. Rita de Cássia Nascimento; 2. do membro 
titular  da  Seajur  que  passa  a  ser  a  Sra.  Célia  Regina  Saldanha  Diniz;  3.  ofício  da 
Coordenadoria da Rede Família para que esse Conselho interceda, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, para que inclua no seu plano de ação, a implantação de uma Seção 
Núcleo de Atenção ao Toxicodependente na Zona Noroeste, solicitação esta aprovada 
pelos senhores conselheiros. Seguindo a pauta, o Sr. Paulo Musa e o Diretor Técnico da 
Fupes,  Sr.  Rogério  Sampaio,  falaram sobre  o  andamento  da  Organização dos Jogos 
Abertos do Interior de 2009, em Santos. Comentaram sobre a infra-estrutura que está 
sendo providenciada, sobre a comissão que foi constituída pelo Sr. Prefeito, envolvendo 
pessoas de várias Secretarias que estarão a frente da organização e desde já, com a 
antecedência de um ano e meio, vêm se reunindo, com o objetivo de prever e relacionar, 
até o final do mês de novembro próximo, as necessidades e os custos do evento. Em 
assuntos gerais o Sr. Presidente passou a palavra para a Sra. Helenice Fontes Alves, da 
Secretaria de Governo, que fez uma breve explanação sobre a gestão municipal e os 
objetivos  do  milênio  e  sobre  a  indicação  de  um representante  da  sociedade  civil  no 
Conesp para integrar a comissão que irá mensurar os dados.  O Sr.  Ariovaldo Moacir 
Neves,  da  Associação  dos  Clubes  da  Região  Metropolitana  da  Baixada  Santista,  se 
prontificou a representar esse Conesp. Prosseguindo, o Sr. Paulo Musa passou a palavra 
para o Prof. Jorge Machado e para a Sra. Aline Saboya que falaram sobre a participação 
de Santos nos Jogos Regionais e nos Jogos Estaduais do Idoso, quando a cidade obteve 
o 8º e o 43º lugares, respectivamente. A Sra. Aline ressaltou que o objetivo maior, que é 
melhorar  a  qualidade  de  vida  e  promover  a  integração  dos  idosos,  foi  plenamente 
atingido.  A  seguir  o  Prof.  Ouhydes  Fonseca  fez  uso  da  palavra  para  expor  sua 
preocupação com a destinação que será dada na reurbanização do emissário submarino, 
quanto a utilização do espaço público pela escola municipal de surfe e por uma escola, da 
mesma modalidade, particular. Não houve nenhuma outra colocação e o Sr. Presidente 
Paulo Musa encerrou a reunião, agradecendo a presença e convidando a todos para a 
inauguração do Centro Esportivo da Zona Noroeste, no próximo dia vinte e oito, às dez 
horas.
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