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Ata nº 20 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às 

quatorze horas e trinta minutos em sessão ordinária a 20ª reunião do Conselho 

Municipal de Esportes – COMUES, no auditório do Centro da Juventude, localizado à 

Rua Aurora Pinto da Cunha, 381 - Jardim América, São José dos Campos, São Paulo. A 

abertura foi realizada pela Presidente do Conselho Kátia Maria Riêra Machado, 

conforme quórum registrado em lista de presença (documento anexo). Instaurada a 

sessão, após cumprimento aos presentes e abertura realizada pela Presidente, foi 

tratada sobre a questão da extensão do mandato ou nova eleição, comunicando que a 

extensão foi feita por alguns conselhos durante o período de pandemia, conforme 

consulta ao Alef Ramos, responsável pelo Comitê de Conselhos Municipais. O processo 

de eleição foi conversado com os presentes, perguntado sobre interesse dos 

conselheiros na recondução dos membros por mais 2 anos, ratificando que o período 

de pandemia justificaria uma prorrogação no período de mandato dos conselheiros ou 

uma recondução automática do mandato. Ficou em aberto solicitar um parecer 

jurídico para consultar sobre um novo período de eleição, se pode ser feito e se deve 

demorar por uma questão jurídica, visto que não é um assunto previsto no Regimento 

Interno do conselho. Seguindo, foi pontuado o número mínimo de presentes para 

deliberação de determinados assuntos, pensando em estratégias a curto, médio e 

longo prazo para aumentar o engajamento dos Conselheiros, bem como a possível 

alteração de Regimento Interno, com a criação de uma comissão com 3 conselheiros 

para atualização do Regimento Interno, centralizando o recebimento de sugestões de 

ajustes pelos membros do COMUES com os membros Bruno, Marisa e Kátia. Seguindo, 

a proposta da retomada das Câmaras Técnicas foi levantada para formar grupos de 

trabalho temático sobre assuntos relacionados ao esporte de interesse público do 

município. O Plano Decenal foi o principal resultado da Conferência Municipal de 

Esportes, onde uma comissão vai trabalhar na redação final do texto e análise geral 

para posterior aprovação dos membros. Foi questionado em que momento o Plano 

Decenal seria implementado, se haveria uma previsão ou prazo limite para que 

aconteçam ações práticas em favor do esporte joseense, sendo respondido que a 

versão final do Plano Decenal, aprovada pelo conselho, deve ser levada aos agentes 

públicos para resultar em uma lei municipal, levantando a importância de ações 

palpáveis e objetivas que possam ser implementadas em curto prazo, a fim de deixar 

uma contribuição mais efetiva do COMUES nas atividades físicas e esportivas no 

município, como uma campanha de conscientização aos ciclistas, que aumentaram de 

forma considerável desde o início da pandemia. Outro ponto abordado é a importância 
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da conscientização contínua através de redes sociais e campanhas educativas, com 

materiais vinculados de forma digital, banner e folhetos impressos, bem como 

monitores orientando sobre as recomendações de uso coletivo em espaços esportivos. 

Nada mais havendo a tratar, a 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 assinada. 

 
 
 
 

___________________________ 
Kátia Maria Riêra Machado 

Presidente do COMUES 
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