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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE          

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (CMEBC) - ATA n° 11/2020 Aos doze dias de de agosto de              

dois mil e vinte reuniram-se em REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL via SKYPE           

(https://join.skype.com/zVxBxIJ7FMLl) os seguinte conselheiros: Gévelyn Cássia      

Almeida (Titular/ICED); Richard H. Ramirez (Titular/Sec.Educação); Sérgio Borba        

(Titular/Associação Artes Marciais Borba); Osmar de Miranda (Titular/FMEBC); Mario         

Tetto (Suplente/FMEBC), Jorge Luiz Valenga (Procuradoria), Ismael da Silva         

(Titular/Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social) e Amanda Serafim (Secretária          

da Casa dos Conselhos). Após a conferência de quórum para a presente reunião o              

presidente Sérgio Borba inicia abre os trabalhos às dezoito horas e oito minutos com a               

seguinte Pauta: 1.Aprovação e Renovação Certificados de Registro de Entidade          

Esportiva (CREE), 2. Assuntos gerais. Com relação ao item 1 o Presidente passou a              

palavra a secretária Gévelyn onde projetou para todos o email do CMEBC e mostrou aos               

presentes na reunião que foi encaminhada pela Casa dos Conselhos no dia 06 de Julho               

ao e-mail contato.cmebc@gmail.com a documentação das seguintes entidades a)         

Associação Desportiva Balneário Camboriú - BALCAM (Renovação); b) Associação de          

Pais Esportiva Recreativa Cultural Educacional e Social - REAL FUTSAL (Registro Novo),            

ambas as documentações foram analisadas pela Comissão de Registro de Entidade           

Esportiva CREE do CMEBC no dia 09 de Julho por meio remoto pelos membros Amanda,               

Gévelyn e Richard onde a documentação da entidade “a” foi contemplada na sua             

integralidade e CREE para APROVAÇÃO e da entidade “b” em pendência da cópia do              

CREF do respectivo responsável técnico da entidade que para a emissão do CREE falta              

COMPLEMENTAR DOCUMENTAÇÃO. Gévelyn enfatizou que tentou contato via telefone         

com a entidade “b” sem sucesso. Mário Tetto pediu a palavra e mencionou que toda a                

documentação fora encaminhada para protocolo na Casa dos Conselhos que se recorda            

de tal documento, Gévelyn enfatiza que o documento não fora entregue apenas nessa             

pendência para a emissão do certificado, onde o CMEBC entrará em contato com a              

entidade para o envio da documentação faltante. Com relação as entidades CREE            

RENOVADO pela plenária da entidade BALCAM com o registro número seis. Ainda no             

item CREE a Secretária do CMEBC menciona que o arquivo deste conselho possui uma              

listagem de registros do número um ao trinta, não encontrado o registro número 21 que               
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está em branco, levantamento este quando estava em outra gestão também era            

secretária, e, que quando fora emitir o CREE das entidades que protocolaram junto ao              

conselho verificou a duplicidade registro de entidade TRIAL Associação dos Triatletas de            

Santa Catarina sendo esta com número de registro “5” e “34” sendo o último mais novo                

emitido em 2020 e o primeiro mais antigo em registro no CMEBC datado de 2012. A                

Secretária entrou em contato via telefone com o Presidente Borba mencionando do            

sequencial de registro e com o representante da entidade TRIAL que inclusive mencionou             

que precisava atualizar a documentação de sua diretoria que teve alteração           

recentemente. Diante disso trazendo a conhecimento do CMEBC a secretária sugeriu           

que fosse alterado o CREE para o número mais antigo, ao qual o Presidente colocou à                

apreciação da plenária do CMEBC que aprovou a alteração e emissão de Renovação do              

CREE. Continuando quanto aos números sequenciais o Conselheiro Richard mencionou          

que na época que Gévelyn não era mais Secretária do CMEBC não tiveram acesso a               

continuidade da numeração, onde partiram de um número aproximado dos CREEs já            

emitidos. O presidente Borba coloca para apreciação que para segurança do CMEBC            

referente aos registros já emitidos que passa-se a seguir o sequencial do número trinta e               

cinco, e, renovações ou novas solicitações posteriores possam ocupar as lacunas de            

registro. O Conselheiro Mário Tetto inclusive sugere a plenária a publicação em SITE             

OFICIAL DA FMEBC a listagem das entidades cadastradas no CMEBC, colocada em            

aprovação o sequencial a partir do número trinta e cinco e a publicação todos aprovam.               

Gévelyn sugere que o número trinta e quatro em duplicidade do registro da TRIAL seja               

confeccionado o CREE da REAL FUTSAL e todos deliberam para aprovação. Passando            

para o item 2 de Pauta - O Presidente Sérgio Borba informa que protocolou junto a Casa                 

dos Conselhos o seu desligamento do Conselho Municipal de Esportes e que a partir da               

sexta feira no dia 14 de Agosto devido ao impeditivo legal em função Campanha Eleitoral               

devido a estar como pré candidato a vereador, sendo obrigatório a desvinculação devido             

a legislação eleitoral, ressaltou e elogiou a atuação do CMEBC e dos conselheiros pela              

atuação ativa no esporte de Balneário Camboriú e que a partir da presente data passa a                

responder pelo CMEBC o representante da FMEBC. Aberta a palavra para assuntos            

gerais Mário Tetto da FMEBC mencionou o cancelamento de competições como o            

Campeonato Citadino de Futsal Masculino e Feminino, em funções do COVID, ressaltou            
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também que em contato com a PMBC junto ao departamento que administra a plataforma              

1DOC (one doc) que há grande possibilidade da informatização do sistema Bolsa Atleta             

para o próximos editais. Ainda aberta a palavra o conselheiro/segundo secretário Richard            

agradece toda a dedicação do Presidente Sérgio Borba nas atuações do CMEBC na sua              

gestão que esteve extremamente atuante e que tanto colaborou para o esporte de             

Balneário Camboriú. Na continuidade a secretária Gévelyn enfatiza a importância do           

papel do presidente nas demandas do CMEBC no período que esteve a frente deste              

importante conselho, ressalta que é preciso que se atualize o Decreto que nomeia os              

representantes do CMEBC com a sua saída e a posse do Vice Presidente do CMEBC o                

Sr Osmar de Miranda Superintendente da FMEBC, ainda com a palavra fala que temas              

importantes como o Bolsa Atleta Municipal precisam entrar para a pauta do CMEBC para              

que possa se estudar de que forma o programa continuará frente as questões desse ano               

atípico e que iniciativas a nível do Governo Federal do Programa Bolsa Atleta já tiveram               

alterações unindo dois anos em um único edital que passará a com inscrição no início do                

próximo ano. Gévelyn coloca a todos uma dificuldade da entidade ICED ao qual está com               

pendência da emissão de uma CND FEDERAL para o pagamento do Projeto do             

FUNDESPORTE e que os itens do projeto já estão com orçamento prévio próximos do              

vencimento, e que a então CND não foi conseguida gerar pelo contador nem no site da                

Receita Federal e que a mesma de Itajaí estão com atendimentos no período matutino e               

que ela como representante da entidade e em função de seu trabalho ser o mesmo como                

professora da FMEBC não consegue verificar o motivo de tal pendência, ao qual pediu              

aos conselheiros um pouco de sensibilidade com relação a esta questão visto que a CND               

ela é apresentada no início do projeto quando o mesmo é entregue e no final da                

prestação de contas ao qual se compromete a regularizar quando apresentar a            

documentação final. Mário ressalta que irá verificar junto ao setor financeiro da FMEBC,             

mas que qualquer pagamento só é realizado com atualização na data da respectiva CND,              

e na presente reunião pediu ajuda do Conselheiro Jorge da Procuradoria da Prefeitura e              

que se comprometeu a ajudar de alguma forma a verificar e dar uma devolutiva a               

entidade ICED e que concorda que alguns impeditivos de CND Federal por exemplo             

impedem inclusive muitas entidades de pleitearem recursos e que ao seu ver entende             

como algo a ser revisto. Jorge se coloca a disposição para verificar e dar devolutiva a                
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Gévelyn que irá repassar o mesmo as informações posteriormente. Gévelyn traz a            

plenária a questão da nova diretoria da Casa dos Conselhos no senhor Douglas Aguirre,              

questionando o Presidente Borba sobre se o mesmo foi comunicado a respeito das             

mudanças nas questões administrativas colocadas pelo novo diretor. Borba confirma que           

realizou uma reunião com Douglas e que ele apresentou nova estruturação administrativa            

com alguns itens e que a maioria deles são realizados pelos Secretários do CMEBC que               

são atuantes e que não impactaria diretamente nesse conselho tais ações. Gévelyn            

ressalta que é preciso remeter ao novo diretor por meio de formulário da própria casa dos                

conselhos o que o CMEBC estará solicitando dentro da assessoria administrativa e que             

se optar por não ter a mesma deve sinalizar no documento. Borba pede para Amanda               

Serafim se manifestar como representante da Casa dos Conselhos, ela confirma as            

mudanças administrativas e que está a disposição do CMEBC assim que solicitada dentro             

das atribuições no formulário e que continuará a auxiliar de acordo com as competências              

direcionada pela Casa dos Conselhos. Gévelyn levanta que por esse motivo, acredita que             

Amanda não poderá mais fazer parte da Comissão de Análise de CREE devido a essa               

questão. Amanda confirma e agradeceu a lembrança a respeito do assunto, ressaltou            

também que estará inclusive a disposição do CMEBC para auxiliar no encaminhamento            

das atas por parte do CMEBC com novo serviço oferecido pela Casa dos Conselhos que               

é a Assinatura Digital mas que essa fica disponível por apenas 5 (cinco) dias dentro da                

plataforma e que é encaminhada a todos os conselheiros por email, como último ato como               

Presidente Borba coloca em votação a assinatura digital e todos os conselheiros            

aprovaram por unanimidade. Sem mais a ser tratado, é dada por encerrada a reunião às               

dezoito horas e cinquenta e seis minutos e eu, Gévelyn Cássia Almeida, lavro a presente               

ata. 

Richard Hernan Araya Escobar Ramirez 
ASSINADO 

richard_sallas@hotmail.comIP: 187.103.112.162Assinado em: 17/08/2020, 10:33:51 

Mario Tetto Pereira Netto 
ASSINADO 

mario.tetto@bc.sc.gov.brIP: 187.255.140.248Assinado em: 18/08/2020, 9:16:47 

Casa dos Conselhos 
ASSINADO 
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bccasadosconselhos@gmail.comIP: 170.82.223.2Assinado em: 13/08/2020, 10:50:24 

Sergio Ricardo Borba 
ASSINADO 

serginhoborba_judo@hotmail.comIP: 181.223.72.7Assinado em: 13/08/2020, 11:12:57 

Ismael da Silva 
ASSINADO 

maelnovaesperanca@gmail.comIP: 177.67.201.12Assinado em: 13/08/2020, 4:49:31 

Gévelyn Cássia Almeida 
ASSINADO 

gevelyncassia@gmail.comIP: 181.223.67.175Assinado em: 18/08/2020, 10:43:21 

casa dos conselhos 
ASSINADO 

bccasadosconselhos@gmail.comIP: 187.181.176.145Assinado em: 19/08/2020, 11:18:28 

Jorge Luiz Valenga Filho Esporte 
ASSINADO 

jorge.valenga@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 18/08/2020, 11:51:19 

Gévelyn Cássia Almeida 
ASSINADO 

gevelyncassia@gmail.comIP: 181.223.67.175Assinado em: 18/08/2020, 10:43:21 
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