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Ata nº 26 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às 

quatorze horas e trinta minutos em sessão ordinária a 26ª 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 feita 

a apresentação da Alessandra Araújo, responsável pelo Comitê de Conselhos 

Municipais, que agradeceu a recepção e se colocou a disposição dos conselheiros.  

A Ata da última reunião foi lida juntamente com os presentes, para análise e 

aprovação. Posteriormente foi comentado sobre o novo formato dos Jogos Regionais 

em 2022 sem sede fixa, pontuando sobre a logística e outras limitações que o modelo 

ocasionou. Foi nomeada uma comissão para realizar a revisão do Regimento Interno, 

composta pelos membros Bruno Vasconcelos, Carlos Bakos, Juliano Sousa, Marisa 

Lombello e Ronaldo Barros. Foi nomeada também uma comissão permanente de 

acompanhamento da realização das propostas do Plano Decenal, que será composta 

por integrantes de dentro e fora do Conselho, que vai definir os membros que serão 

convidados e suas atribuições, com os membros Bruno Vasconcelos, Mauricio Coelho, 

Maria Donizetti e Renato Montijo, que vai convidar pessoas nos setores de saúde, 

educação, assessorias, obras / infraestrutura e tributária. Por fim, foi levantada a 

proposta de dar maior visibilidade ao Plano Decenal e as ações do Conselho, através de 

um site ou rede social. 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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