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Ata nº 21 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

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

quatorze horas e trinta minutos em sessão ordinária a 21ª 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 abertura realizada pela Presidente, o Regimento Interno do conselho foi 

compartilhado no grupo de whatsapp a fim de que os conselheiros presentes 

pudessem acompanhar a leitura de seus artigos para conversar sobre a possibilidade 

de algumas atualizações sugeridas, conforme tratativas anteriores. A Lei 10.048 de 19 

de novembro de 2019 que instituiu o Conselho Municipal de Esportes também foi 

compartilhada no grupo a fim de que alguns pontos pudessem ser tratados na reunião. 

Posteriormente foi apresentado parte do trabalho que está sendo desenvolvido pela 

Comissão de elaboração do Plano Decenal, documento que está sendo construído a 

partir das propostas apresentadas na Conferência Municipal de Esportes no fim de 

2021, com encontros semanais com os membros Adriano Uchôas Américo, Bruno 

Vasconcelos, Carlos Eugênio Bakos, Juliano Rangel de Sousa, Maria Donizetti de 

Oliveira Faria, Marisa Bueno dos Santos Lombello, Mauricio Ferreira Coelho e Renato 

Silva Montijo. Por fim foi relembrada à necessidade de reposição dos membros 

Andressa Cardoso Lorenzetti (do segmento Imprensa Esportiva pelo Meon) e Elizabeth 

Aparecida Montezano (do segmento das Organizações Não-Governamentais pela 

Fundação Amar). 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. 
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