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Ata nº 8 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes – COMUES 

 

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

horas e trinta minutos em sessão ordinária, a 8ª 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 mencionado que os temas das câmaras técnicas não 

puderam ser desenvolvidos no ano de 2020 como esperado por conta dos percalços da 

pandemia.  Posteriormente a palavra foi passada aos presentes, a fim de deixarem suas 

considerações nessa reunião de encerramento do ano. Dos 17 conselheiros presentes, 

14 fizeram suas colocações, em linhas gerais constituídas de agradecimentos pelos 

trabalhos desenvolvidos nesse ano. Foi pontuado quanto a realização de uma 

Conferência Municipal de Esportes, visto que a primeira foi realizada em 2010, a fim de 

ouvir a comunidade do esporte no município. Outro ponto mencionado é o trabalho 

árduo para a constituição do Conselho, estendendo os agradecimentos a articulação do 

legislativo com o executivo, sendo comentado que o COMUES está apenas em seu início, 

sendo importante buscar formas de fortalecê-lo e dar visibilidade as suas ações. A 

representatividade diversificada dentro do Conselho foi pontuada como um fator 

positivo e algo de grande valor, onde alguns conselheiros se disseram honrados em fazer 

parte deste grupo. Uma possível mudança de composição dos membros também foi 

mencionada, que será divulgada em momento oportuno, juntamente com o  

cronograma de reuniões para o próximo ano. 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 


