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Ata nº 23 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às quatorze 

horas e trinta minutos em sessão ordinária a 23ª 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 ratificada a 

recondução do mandato dos conselheiros pelo período de 2 anos, até o ano de 2024. 

O COMUES está aguardando indicação da Fundação Amar, da Secretaria de Apoio 

Jurídico e da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico para preencher as 

vagas em aberto. Posteriormente foi dada as boas-vindas ao novo conselheiro Paulo 

Edgar Fidelis Melo, membro titular indicado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.  

Aproveitando a presença dos conselheiros em quantidade maior que em reuniões 

anteriores, foi proposta a apresentação de cada membro para que os presentes 

saibam o nome e o segmento que representam. Os conselheiros foram lembrados que 

a Comissão tem se reunido semanalmente para finalizar o Plano Decenal, incluindo as 

propostas por eixo temático apresentadas na Conferência Municipal, com previsão de 

término nas próximas 3 semanas. Foi mencionada a sugestão de marcar uma data para 

a entrega pessoalmente do Plano Decenal para o Prefeito e o Presidente da Câmara 

Municipal. Finalizada essa etapa o Conselho terá mais espaço para se atentar a outras 

demandas do esporte no município. Sobre a Semana da Educação Física, evento que 

acontece anualmente, a sugestão de tema e/ou palestrante foi aberta aos 

conselheiros. O formato de TED com mais palestrantes e duração de 15 minutos foi 

sugerido, onde a alternância de convidados e temas proporcionaria uma programação 

mais dinâmica e atrativa aos participantes. Definir um tema norteador e montar a 

programação do evento, como a valorização do profissional, foi um exemplo 

apresentado, assim como o esporte como elemento de transformação social e a 

importância da capacitação e reciclagem dos profissionais, a fim de manter níveis cada 

vez mais elevados de excelência profissional no atendimento a criança e adolescente. 

Pensar num evento que não seja direcionado só aos Bacharéis, mas ao profissional 

Licenciado que atua na Educação, demais interessados e áreas correlatas. Temas 

variados para gerar interesse em mais pessoas, como marketing, atuação digital, 

gestão e atendimento a pessoa com deficiência, com oficinas, workshops e outras 

vivências que abordem o tema de forma prática. O orçamento e recursos disponíveis 

para o evento foi perguntado e ficou como uma questão a confirmar. O profissional 
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Artur Hashimoto foi citado pela vivência de anos na Educação Física, desde o trabalho 

com atletas até a promoção da saúde e reabilitação, sobretudo com cadeirantes. Os 

nomes do Afonso Monteiro, Edvar Simões e Nelson Leme também foram sugeridos. Um 

nome expoente no esporte para chamar atenção e gerar interesse na comunidade 

esportiva foi levantado, auxiliando na divulgação para a Semana da Educação Física. 

Sobre a proposta de criação do Fundo Municipal para o Esporte, foi apresentada a 

sugestão de dotações orçamentárias oriundas de arrecadação pública ou aportes de 

parcerias privadas, que em ocasiões anteriores manifestaram interesse em divulgar 

suas marcas em uniformes e unidades esportivas. Criar comissões de trabalho para 

amadurecer as possibilidades de ações com esses recursos, apoiando projetos e ações 

propostas no Plano Decenal, sendo uma ação futura do Conselho. Importância de 

recursos para divulgar ações no esporte, com iniciativas voltadas para a comunicação e 

marketing. Foi levantada e necessidade de verificar se o COMUES pode pleitear um 

reconhecimento de entidade de utilidade pública para acessar recursos oriundos do 

imposto federal ou emitir uma espécie de selo “amigo do esporte”, semelhante ao que 

foi feito pela Fundação Abrinq. Sobre o cadastro de entidades que desenvolvem ações 

ligadas ao esporte no município, foi proposta a criação de uma comissão de trabalho, 

consultando e acessando um banco de dados da prefeitura, CREF e outras formas de 

busca ativa. Para compor a comissão para essa finalidade teve como voluntários os 

conselheiros Fábio Carvalhaes, Maria de Fátima, Ronaldo Barros e Valéria Olivatto. 

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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