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Ata nº 2 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se às quatorze horas, 

em sessão ordinária, a segunda reunião do Conselho Municipal de Esportes – COMUES, 

no auditório do Centro da Juventude, localizado à Rua Aurora Pinto da Cunha, 381 – 

Jardim América, São José dos Campos, São Paulo. A abertura foi realizada pelo 

 Presidente do Conselho Paulo Sávio Rabelo da Silva, conforme lista de presença dos 

demais membros do Conselho (documento anexo). Instaurada a sessão após abertura 

realizada pelo Presidente, considerando que nem todos estavam presentes à reunião 

anterior, os membros se apresentaram informando o nome e a secretaria / entidade  

que estão representando. Posteriormente foi realizada a leitura do Regimento Interno 

diante dos presentes, com ratificação de seus artigos e parágrafos e anotação das 

alterações sugeridas. Após ajustes pontuais, a versão atualizada do Regimento Interno 

será encaminhada para apreciação e aprovação dos conselheiros. Foi sugerida a 

elaboração de um modelo padrão de (1) justificativa de ausência e (2) convite para 

reunião, a fim de formalizar em documento específico o não comparecimento e a 

convocação dos membros nas Reuniões Ordinárias. Dando continuidade, foi realizada a 

votação para a função de Vice-Presidente, sendo um representante da Sociedade Civil 

conforme Regimento Interno, eleito através de voto aberto, conforme definido pelos 

conselheiros. A escolhida foi a Kátia Maria Riêra Machado da entidade Panathlon Club, 

representante do segmento de clubes e serviços. Posteriormente, foi iniciado o trabalho 

das Câmaras Técnicas com finalidade de Orientação e Retomada, visando subsidiar o 

poder público com informações técnico-científicas e experiências práticas que 

contribuam com a orientação na retomada das atividades físicas no município, divididas 

em quatro frentes: (1) Academia, Studio e Afins, composto pelos conselheiros Claudio 

Lourenço Fazolo Godoi, João Omar Gambini, José Luís Costa e Luiz Carlos Guídice de 

Andrade; (2) Esporte Comunitário, composto pelos conselheiros Felipe Avlis Medeiros 

Ferreira, João Omar Gambini, José Luís Costa, Luiz Carlos Guídice de Andrade, Marco 

Antônio Olivatto e Thiago Dib Silva; (3) Alto Rendimento, composto pelos conselheiros 

Charles Anderson Custódio, Juliano Rangel de Sousa, Marco Antônio Olivatto, Maria 

Donizetti de Oliveira Faria e Mauricio Ferreira Coelho; (4) Escolas Esportes, composto 

pelos conselheiros Katia Maria Riêra Machado, Marco Antônio Olivatto e Thiago Dib 

Silva. Devido agenda de disponibilidade de auditório, ficou definida as datas das 
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próximas reuniões mensais na 2º quarta-feira de cada mês. Nesse caso, a próxima 

reunião ficou agendada para o dia 12/08/2.020 (quarta-feira) às 14h00 no mesmo local 

(auditório do Centro da Juventude). Seguindo o padrão determinado, temos como datas 

das próximas reuniões: 09/09, 08/10, 11/11 e 09/12/2020, sempre às 14h00. Nada mais 

havendo a tratar, o 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 por todos assinada. 

 

 

 

 

___________________________                                     ___________________________ 
Paulo Sávio Rabelo da Silva                                                               Adriano Uchôas Américo 
Presidente da COMUES                                                       Secretário Executivo do COMUES 


