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Ata nº 22 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às quatorze 

horas e trinta minutos em sessão ordinária a 22ª reunião do Conselho Municipal de 

Esportes - COMUES, no auditório do Centro da Juventude, localizado à Rua Aurora 

Pinto da Cunha, 131 - 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 comunicado que 

devido à viagem do conselheiro Bruno Ângelo Vasconcelos os trabalhos da comissão 

interna que atua na formulação do Plano Decenal foram momentaneamente 

paralisados. Levantou-se a proposta de criar um cadastro das entidades registradas no 

município, de modo a atender o artigo 2° da Lei 10.048 de 19 de novembro de 2019 

que institui o COMUES, propondo uma comissão para conduzir o cadastramento das 

entidades formais e não formais que realizam trabalho voltado ao desporto em 

diferentes segmentos, públicos e idades, contendo dados como endereço, contato, 

CNPJ, área de atuação, atividades oferecidas, público a quem se destina, entre outros, 

sendo um importante meio para fomentar parcerias futuras em ações esportivas de 

interesse coletivo, onde o Poder Público e outros Conselhos no município poderiam ter 

o cadastro de entidades para auxiliar no início da criação do banco de dados de 

entidades que desenvolvem algum trabalho no âmbito esportivo. Nesse sentido foi 

sugerido de fazer uma reportagem explicando o que é o Conselho Municipal de 

Esportes e qual a finalidade da criação do cadastro de entidades, acompanhado de um 

link para formulário de cadastramento digital. Antes dessa ação, a necessidade de 

oficializar a prorrogação do atual mandato dos conselheiros devido paralização das 

atividades durante o período da pandemia foi levantada, sendo indispensável para a 

continuidade dos trabalhos, conforme comentado em reuniões anteriores. Essa 

questão foi ratificada pelos presentes, decidindo pela manutenção do atual mandado 

até novo processo de indicação e eleição de novos conselheiros. O excesso de ausência 

de parte dos membros e a importância do comprometimento dos membros para o 

bom andamento das atividades é uma questão a ser considerada, para ter a maioria 

qualificada para instituir as reuniões e ter mais pessoas para dividir as comissões de 

trabalho. Para tal, foi proposto de fazer um documento para as entidades da 

Sociedade Civil e secretarias do Poder Público relatando as ausências e confirmando o 

interesse na continuidade ou não dos indicados ao Conselho. Ter a pauta das próximas 

reuniões com antecedência também foi uma questão relembrada pelos presentes. 

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

 ___________________________ 
Mauricio Ferreira Coelho 

Vice-Presidente do COMUES 

 
 
 
 

___________________________ 
Adriano Uchôas Américo 

Secretário Executivo do COMUES 


