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Ata nº 27 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes - COMUES 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se às 

quatorze horas e trinta minutos em sessão ordinária a 27ª 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 pelo Vice-Presidente do Conselho Mauricio Ferreira Coelho, 

conforme quórum registrado em lista de presença (documento anexo). Instaurada a 

sessão, após cumprimento aos presentes e abertura realizada pelo Vice-Presidente, foi 

justificada a ausência da Presidente Sra. Kátia devido à presença no V Seminário 

Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte (SIGPE) na cidade de Curitiba/PR e 

realizada a apresentação do conselheiro Elessandro Vaguino de Lima, membro titular 

representante das Instituições de Ensino Superior pela Univap. A reunião contou com a 

presença dos servidores efetivos da Prefeitura Claudemir de Assis Cabral, Fabio 

Miranda de Carvalho, Felipe Giordanne Simões e José André Bonafé para tratar de 

alguns temas de interesse do Conselho e apresentar parte do Trabalho desenvolvido 

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida deste município. Inicialmente o Felipe 

Giordanne trouxe aspectos gerais sobre a Lei de Incentivo Fiscal (LIF), que apoia atletas 

individuais, projetos de equipes de rendimento, equipes do programa Atleta Cidadão, 

equipes e atletas do paradesporto e projetos sociodesportivos, com 177 projetos 

aprovados pelo conselho diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Joseense (Fadej), 

com a captação de recursos e orçamento destinado ao esporte por meio da LIF. 

Seguindo, o Claudemir Cabral disse que depois de 2 anos da pandemia houve o retorno 

gradual das modalidades e um novo formato em 2022 para os Jogos Regionais, onde o 

município contou com 45 equipes e obteve o nono título seguido. Nos Jogos Abertos 

foram 41 modalidades, onde São José dos Campos sagrou-se tetracampeão. 

Posteriormente o José Bonafé trouxe aspectos gerais sobre a história do esporte no 

município, que ao longo dos anos oferece um trabalho de excelência no desporto 

municipal em diferentes modalidades e faixas etárias, enaltecendo a participação de 

tantos outros profissionais que vieram antes e suas contribuições para que o esporte 

alcançasse a relevância e notoriedade de hoje. Por fim o Fabio Miranda comentou 

sobre a importância do processo de formação esportiva em longo prazo, onde o 

resultado e os frutos visíveis são consequência de um trabalho de base bem 

desenvolvido. Houve um espaço para que os presentes fizessem considerações e 

tirassem dúvidas. Ao final o Mauricio Coelho reforçou parte do que foi apresentado 

anteriormente, ratificando que os excelentes resultados decorrem de bons 

profissionais e um trabalho ao longo dos anos, sinalizando que o investimento no 
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esporte aponta que estamos no caminho certo. Foi sugerido pelo Bruno Vasconcelos 

que o COMUES oficie a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida sobre a 

interpretação da Lei para que o entendimento no que se refere ao custeio seja revisto, 

para que a contratação de recursos humanos seja autorizada para a realização dos 

projetos. Nada mais havendo a tratar, o Vice-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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