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Ata nº 24 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às quatorze 

horas e trinta minutos em sessão ordinária a 24ª 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 reforçado o que 

havia sido comunicado anteriormente no grupo de whatsapp do COMUES de que após 

7 meses de trabalho com reuniões semanais da Comissão foi concluído o Plano 

Decenal, onde a versão do documento havia sido disponibilizada previamente para 

conhecimento dos conselheiros, sendo feita uma leitura com os presentes das 

propostas por eixo temático apresentadas na Conferência Municipal de Esportes, 

enfatizando os pontos principais para ciência dos membros, sendo a pauta principal do 

dia que ocupou a maior parte do tempo da reunião. Após o registro das considerações 

da equipe e sugestão de ajustes pontuais, a versão do Plano Decenal foi aprovada por 

unanimidade entre os conselheiros. Finalizando, foi comunicado que será feito o 

agendamento de data e local para que o documento seja apresentado e entregue para 

o Prefeito e Vereadores do município, em ocasião oportuna a ser comunicada.  

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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