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Ata nº 6 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

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

horas e trinta minutos em sessão ordinária, a 6ª reunião do Conselho Municipal de 

Esportes – COMUES, através de aplicativo de videoconferência. A abertura foi realizada 

pela Vice-Presidente do Conselho Katia Maria Riêra Machado, conforme lista de 

presença dos demais membros do Conselho (documento anexo). Instaurada a sessão 

após abertura realizada pela Vice-Presidente, foi apresentada a conselheira Valéria 

Felipe Olivatto, membro titular representante do segmento dos Profissionais de 

Educação Física pela entidade CREF4/SP, recém ingressa ao COMUES.  Posteriormente, 

foi levantado o tema da importância do reconhecimento da atividade física, ministrada 

por Profissional de Educação Física, como essencial para a população no município, 

visando contribuir para a promoção da saúde, conforme embasamento na Constituição 

Federal e iniciativa de outros municípios. A proposta serviria, entre outras coisas, para 

fomentar a prática regular de atividade física orientada como preventiva aos fatores de 

risco, bem como para minimizar a instabilidade observada no mercado para o 

profissional e os estudantes de Educação Física durante a pandemia. Outro ponto 

levantado é a importância da legislação em caráter municipal que contribua para a 

valorização da área e seu reconhecimento no campo da saúde, considerando os 

possíveis desdobramentos positivos de tal iniciativa. Seguindo os trabalhos, foram 

apresentadas as contribuições das Câmaras Técnicas, visando orientação e retomada, 

conforme surgimento e alternância dos temas. (1) Academia, Studio e Afins: com a 

retomada gradual das atividades, devido ao avançar das fases no estado do Plano São 

Paulo; (2) Esporte Comunitário: sem maiores atualizações desde a última reunião do 

mês anterior; (3) Alto Rendimento: testagem dos atletas e observação dos protocolos 

definidos pelas modalidades. Foi citada a cerimônia futura de apresentação na Arena de 

Esporte e Estádio Martins Pereira, que pretende ouvir as entidades com potencial de 

gestão destes espaços; (4) Escolas Esportes: os membros destacaram os protocolos já 

estabelecidos, ressaltando que muitas escolas de esportes retomaram suas atividades, 

seguindo protocolos sanitários e regras de distanciamento social. Foi apresentado pelos 

conselheiros a necessidade de discutir e apresentar sugestões para esporte Joseense em 

2021, tais como: Conferência Municipal do Esporte atendendo diferentes segmentos, 

ações que promovam a integração entre as escolas de esportes particulares e criar 
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alternativas para melhorar o atendimento dos centros esportivos para novo momento 

que estará por vir. A reunião dessas informações e discussões tem por objetivo criar um 

documento orientador para o esporte no município em 2021. 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 


