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Ata nº 25 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às quatorze 

horas e trinta minutos em sessão ordinária a 25ª 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 realizada a 

apresentação do conselheiro Alexandre Lobo Beig, membro titular representante da 

Secretaria de Governança. Sobre as vagas do Conselho a serem preenchidas, foram 

comunicadas as que estão em aberto em 3 segmentos, a saber: Imprensa Esportiva, 

ocupada pela Andressa Cardoso Lorenzetti do Portal Meon; Organizações Não-

Governamentais, ocupada pela Elisabeth Aparecida Montezano da Fundação Amar; e 

Instituição de Ensino Superior, ocupada pelo Fabiano de Barros Souza da Univap. Ficou 

definido uma última tentativa de contato com as instituições para confirmar o 

interesse de permanência no COMUES e a indicação de conselheiros substitutos. 

Algumas sugestões de nomes e entidades foram apresentadas para uma possível 

substituição, conforme os presentes acreditavam ter o perfil para os segmentos em 

questão. Seguindo os trabalhos, a Presidente do Conselho comentou que estava 

aguardando algumas definições para solicitar a apresentação do Plano Decenal na 

Câmara Municipal de São José dos Campos, que deve ser realizada em breve. 

Caminhando para os informativos gerais, foi comentado que os Jogos Regionais estão 

acontecendo em diferentes cidades com a distribuição das modalidades previstas para 

acontecer até a primeira quinzena de setembro. Posteriormente os Jogos Abertos 

serão realizados na cidade de São Sebastião. Depois da realização da Surdolimpíada 

em dezembro de 2021, a cidade de São José dos Campos recebeu o convite para sediar 

o 5º Campeonato Mundial de Futsal para Surdos em 2023, com a previsão de receber 

900 atletas, sendo um evento importante evidenciar a pauta do paradesporto e a 

inclusão através da prática esportiva. Seguindo, nos dias 23, 24 e 25 de agosto vai 

acontecer o primeiro Congresso de Capacitação Internacional de Gestores do Esporte 

em Brasília, um evento presencial com transmissão online, abordando temas como o 

mercado de trabalho, ações pós-pandemia, efeitos na economia, dentre outros. Nos 

dias 12 e 20 de agosto o município de São José dos Campos vai participar de um 

evento organizado pela Federação Paulista de Esporte e Fitness na cidade de São 

Paulo, oportunidade que vai apresentar um conteúdo do trabalho desenvolvido 

referido no fórum. Sobre o cadastro das entidades, a comissão ficou de se reunir para 
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revisar os CNAEs de instituições que desenvolvem trabalho ligado ao esporte no 

município que serão solicitados a Prefeitura através de Ofício do Conselho. Foi 

comentado sobre a necessidade de constituir uma comissão para revisão do 

Regimento Interno, procedimento que seria realizado no decorrer das próximas 

semanas. Por fim, foi levantado sobre a necessidade de constituir uma comissão 

permanente de acompanhamento da realização das propostas que foram 

apresentadas no Plano Decenal. 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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