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Ata nº 5 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se às quatorze 

horas e trinta minutos em sessão ordinária, a 5ª 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 nomeação do conselheiro João Omar 

Gambini a Chefe de Gabinete do CREF4/SP, sendo solicitado o afastamento de suas 

funções neste Conselho onde atuava como titular do segmento de representante dos 

Profissionais de Educação Física, sendo necessária a indicação de outro representante  

da entidade. Seguindo os trabalhos, a reabertura de algumas unidades para atividades  

de caminhada e corrida foi comunicada aos presentes, tais como (1) Alto da Ponte, (2) 

Área Verde I, (3) Campo dos Alemães, (4) Centro da Juventude, (5) Jardim Cerejeiras, (6) 

João do Pulo, (7) Parque da Cidade, (8) Ribeirão Vermelho, (9) Vicentina Aranha e (10) 

Vila Tesouro, restringindo o funcionamento de bebedouros e banheiros conforme 

orientação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento como protocolo de 

segurança. Parte da equipe do programa Atleta Cidadão está auxiliando na orientação 

dos frequentadores nesses locais. Foi ressaltado que as atividades regulares e 

treinamento seguem suspensas, com exceção do futebol feminino e futsal masculino. 

Atualmente o município apresenta diminuição do número de casos, internações e 

mortalidade, com números relativamente baixos comparado a cidades grandes do 

estado, proporcional ao número de habitantes. Posteriormente, os Coordenadores e 

membros das Câmaras Técnicas apresentaram um breve resumo de suas considerações 

no processo de Orientação e Retomada, de acordo com as quatro frentes definidas em 

reuniões anteriores. (1) Academia, Studio e Afins: foi informado sobre determinadas 

alterações e a descontinuidade da temática inicial abordada em consideração à  

evolução e funcionamento do protocolo nas academias que reabriram; (2) Esporte 

Comunitário: foram feitas considerações acerca dos circuitos de ruas, em especial aos 

trajetos praticados com interdição total de via. Para diminuir transtornos aos munícipes 

em geral foi sugerido que sejam projetados circuitos fechados em áreas distintas do 

município e que a realização das referidas atividades ficasse a eles restritas. Essa medida 

facilitaria também o cálculo de custos a serem pagos pelo requerente; (3) Alto 
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Rendimento: foi explicado sobre a retomada de algumas modalidades do Alto 

Rendimento. Alguns testes RT-PCR foram disponibilizados e serão destinados ao 

Basquete e Paradesporto para auxiliar no retorno de treinos e competições. Além do  

Alto Rendimento, também existe o empenho na volta do Sub-20. Foi reforçada a 

importância das modalidades do Alto Rendimento formalizarem seus protocolos de 

retorno seguindo Federações e Confederações. Mesmo não sendo o cenário ideal, foi 

salientada a importância da volta dos professores do programa Atleta Cidadão no 

trabalho de orientação nas unidades esportivas, voltando a receber seus proventos; (4) 

Escolas Esportes: foi citado que boa parte das escolinhas particulares está retornando 

com atividades adaptadas, priorizando exercícios individuais e o trabalho em grupos 

pequenos. 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 


