
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES – COMUES 
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 - Jardim América - CEP: 12235-110 - São José dos Campos/SP 

Tel.: (12) 3932-8618 / E-mail: comues@sjc.sp.gov.br / Lei 10.048 de 19/11/2019  

 

Página 1 de 1 
 

Ata nº 3 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se às quatorze horas  

e trinta minutos, em sessão extraordinária, a terceira reunião do Conselho Municipal de 

Esportes – COMUES, através de aplicativo de videoconferência. 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, foi comunicada a reintegração dos conselheiros que serão 

candidatos em 2.020 ao COMUES até a data de 14/08/2.020, de acordo com a alteração 

do calendário eleitoral. Posteriormente, foi dada a oportunidade dos membros titulares 

manifestarem interesse de compor alguma Câmara Técnica que ainda tivesse vaga, até  

o limite de 6 (seis) participantes, conforme Regimento Interno, ressaltando que 

conselheiro suplente acompanha o titular na Câmara Técnica escolhida. Paralelamente, 

deu início a manifestação de interesse dos membros titulares presentes para exercer a 

função de Coordenador das Câmaras Técnicas de Orientação e Retomada. Após votação 

e consenso ficou definido os Coordenadores, de acordo com as quatro frentes definidas 

em reunião anterior: (1) Academia, Studio e Afins: João Omar Gambini; (2) Esporte 

Comunitário: Luiz Carlos Guídice de Andrade; (3) Alto Rendimento: Marco Antônio 

Olivatto; (4) Escolas Esportes: Thiago Dib Silva. O Coordenador foi orientado a criar e 

administrar grupo de WhatsApp para abordar os temas de interesse da Câmara Técnica, 

bem como agendar reuniões por videoconferência, solicitando apoio a Secretaria 

Executiva em caso de necessidade. Por fim, foi ressaltado o caráter consultivo do 

COMUES e atuação da Câmaras Técnicas, no que refere a subsidiar o poder público com 

informações técnico-científicas e experiências práticas que contribuam com a  

orientação na retomada das atividades físicas no município. 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 


