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Ata nº 4 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, realizou-se às quatorze horas 

e trinta minutos em sessão ordinária, a quarta reunião do Conselho Municipal de 

Esportes – COMUES, através de aplicativo de videoconferência. A abertura foi realizada 

pelo Presidente do Conselho Paulo Sávio Rabelo da Silva, conforme lista de presença dos 

demais membros do Conselho (documento anexo). Instaurada a sessão após abertura 

realizada pelo Presidente, foi comunicado o afastamento das funções de conselheiros 

que serão candidatos nas eleições deste ano a partir da data de 15/08/2.020, em 

cumprimento a legislação eleitoral. Entre os membros afastados temporariamente de 

suas funções temos (1) Marcelo Perotti Friggi, suplente do segmento de Profissionais de 

Educação Física, (2) Eden Carlos de Jesus, titular do segmento de Academias e 

Assessorias Esportivas, (3) Elisabeth Aparecida Montezano, suplente do segmento de 

Organizações Não-Governamentais e (4) Renato Camargo Santiago, suplente do 

segmento de Serviços Sociais Autônomos. Além destes, vale citar o (5) Antonio do 

Carmo dos Santos, que atuava como titular do segmento de Imprensa Esportiva, que 

solicitou desligamento deste Conselho em 17/06/2.020 por e-mail por motivos pessoais. 

Os segmentos que não contarem com seu membro titular passam a ser representados 

pelos seus respectivos suplentes. Inicialmente foi abordado a questão da 

obrigatoriedade do uso de luva por parte dos profissionais de Educação Física, que 

apresenta um custo adicional sem oferecer, no entendimento dos conselheiros, a 

proteção que se propõe, visto que a higienização constante das mãos é mais usual e 

eficiente no dia a dia. Seguindo, foi pontuado que muitas vezes o contexto é mais 

contagioso do que as características da própria modalidade esportiva. Foi pontuada a 

proposta de reabertura de espaços públicos com a manutenção na fase amarela, em 

caso de diminuição do número de mortes e novos casos. ATI e aulas ao ar livre, sem a 

utilização de equipamentos e superfícies de contato e uso coletivo. Foi levantada a 

proposta de criar uma campanha educativa de uso dos espaços públicos esportivos, que 

possa ser divulgada em formato digital e esteja em consonância com as restrições do 

período eleitoral. Posteriormente, os Coordenadores das Câmaras Técnicas 

apresentaram um breve resumo de suas considerações no processo de Orientação e 

Retomada, de acordo com as quatro frentes definidas em reuniões anteriores. (1) 

Academia, Studio e Afins: entre os assuntos levantados foi a validação na prática dos 

protocolos de segurança; foi discutido sobre o uso das luvas pelos profissionais de 
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Educação Física e suas limitações, sendo sugerido que essa necessidade seja facultativa; 

também foi apresentada a possibilidade de substituição do painel de acrílico dos balcões 

de atendimento pelo uso do escudo individual de polietileno pelos profissionais que 

atuam no espaço; (2) Esporte Comunitário: foi sugerido o atendimento remoto 

mencionado no Decreto nº 100 do Governo Federal sobre o Plano de Contingência para 

retomada das atividades; a criação de protocolo de trabalho individualizado para 

modalidades que podem abordar conteúdos técnicos, físicos e táticos da preparação de 

alunos; utilizar o esporte comunitário, escolar e de alto rendimento como ferramenta de 

divulgação dos cuidados sugeridos pelo protocolo proposto pelo Professor Maurício  

do Rugby; o intuito é credenciar o esporte como ferramenta importante no processo de 

retorno as atividades, lembrando que prática contribui para melhoria do sistema 

imunológico; (3) Alto Rendimento: foi apontada a possibilidade da volta gradativa de 

modalidades individuais, como atletismo, natação e ciclismo; além do futebol 

profissional, que retornou em fase amarela, algumas modalidades amadoras buscam  

um retorno não competitivo, com atividades básicas de treino que respeitem um 

protocolo seguro, possibilitando perspectiva econômica aos profissionais que foram 

prejudicados com a suspensão das atividades; encaminhado um protocolo feito pelo São 

José Rugby, visando uma retomada segura no que se refere à saúde coletiva; (4) Escolas 

Esportes: foi abordado a possibilidade de uma retomada das atividades das escolas de 

esportes, ressaltando a importância da responsabilidade e os cuidados pela 

predominância do trabalho com crianças adolescentes, priorizando aulas em pequenos 

grupos e de forma individualizada; as dificuldades socioeconômicas que os profissionais 

e todos os envolvidos deste setor estão vivendo também foi citada pelos conselheiros. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Esportes estendeu a 

todos os presentes seus agradecimentos e declarou encerrada a reunião. Lavrada a 

presente Ata, que após lida e aprovada, vai por todos assinada. 

 

 

 

___________________________                                     ___________________________ 
Paulo Sávio Rabelo da Silva                                                               Adriano Uchôas Américo 
Presidente da COMUES                                                       Secretário Executivo do COMUES 


