
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

CASA DOS CONSELHOS

ATA n° 04/2021- Reunião Composição da Vice- Presidência do Conselho Municipal de Esportes -

CMEBC. Aos Vinte e Quatro dias do mês de Março de dois mil e vinte e um às quatorze horas

reuniram- se via SKYPE os seguinte conselheiros:Sérgio Borba(Titular/Associação Artes Marciais

Borba); Mário Tetto (Suplente/FMEBC), Jorge Mafra (Representante/FMEBC); Raphael Correa Linhares

(Titular/Sec. Saúde); Gilberto Moreira (Suplente/Iced); Marcelo S. Ferraz (Suplente/ICED); Ramon

Bagnara (Suplente/Associação de Skate de Balneário Camboriú); Onivaldo do Carmo (Titular/SDIS);

Guilherme Álvaro Boos Maia Cardoso (Suplente/SDIS); Thiago Augusto de Abreu Taveira Cruz

(Titular/Procuradoria); Rudglai Beroni Blois Souza (Representante/Uniasselvi); Kelli Cristina Batista

(Sec. Educação); Contando com a participação de: Sandro Marquês (ACIBALC); A) Presidente Jorge

mafra, inicia a reunião falando que as reuniões mensais serão de forma objetiva, para que todos

possam estar presentes nas reuniões do Conselho Municipal de Esportes, pois, sabe que todos tem

seus compromissos particulares; B) Votação da Vice-Presidência, presidente Jorge Mafra informa que

como houve empate na última reunião, entre Sérgio Borba representando a Associação Artes

Marciais Borba e Gévelyn Cassia de Almeida representando a entidade UNIASSELVI; Presidente Jorge

Mafra informa que solicitou auxílio para Amanda das Casa dos Conselhos, sobre a candidatura da

entidade UNIASSELVI, pois, não estavam presentes nesta reunião e gostaria de saber se é válido a

candidatura, sem nenhum representante da entidade; Amanda da Casa dos Conselho diz que o

Diretor da Casa dos Conselhos Douglas Aguirre, informou que a entidade deve estar presente para

concorrer a vaga; Mario Tetto informa que seguindo a orientação jurídica da Casa dos Conselhos, acha

que deve declarar Sergio Borba como Vice-Presidente, Jorge Mafra pergunta ao Sérgio Borba se tem

algo a dizer sobre, pois, tem bastante tempo de conselho e saberá instruir melhor; Sergio Borba

informa que em termos jurídicos o conselho não tem nada oficial em relação a essa situação, porém a

assembléia é soberana, se todos os conselheiros presentes deliberar que a votação pode seguir com o

devido registro, informa que o conselho não quer fazer nada nos termos que não seja jurídico;

Presidente Jorge Mafra pergunta aos conselheiros se todos estão de acordo em continuar a reunião

mesmo sem a representatividade da UNIASSELVI e coloca em deliberação se todos são a favor de

continuar a votação e por unanimidade todos os conselheiros aprovaram em seguir com a votação;

Presidente colocou em aberta a votação salientando que quem vota são somente os titulares de cada

cadeira; E com 1 (um) voto a entidade UNIASSELVI e 7( sete) votos Associação Artes Marciais Borba,

Sendo assim fica nomeado Sergio Borba como Vice- Presidente; Presidente Jorge Mafra pergunta se o

Vice- Presidente Sérgio Borba gostaria de falar algo; Sergio Borba informa que é um prazer fazer parte

do conselho, que já tem a experiência e será uma prazer continuar contribuindo com o conselho e

que para este ano de 2021, o conselho possa reformular vários assuntos pendentes e que seja bem

produtivo; Presidente Jorge Mafra reforça sobre a importância da participação de todos nas reuniões

que irão acontecer durante o ano e reforça o que informou no início da reunião que as reuniões serão

rápidas e objetivas; Ficando assim formada a mesa diretora do Conselho Municipal de Esportes de

Balneário Camboriú, Presidente Jorge Roberto Mafra, Vice-Presidente Sérgio Borba, 1° Secretário

Onivaldo Aparecido do Carmo e 2° Secretário Ramon Bagnara; B) Comissões de Avaliação dos

Programas Bolsa Atleta e Fundesporte: Presidente informa que a comissão será formada por 4

(quatro) integrantes, sendo 2 (dois) governamentais e 2 (dois) não governamentais, pergunta se



algum conselheiro se candidata ou ele pode sugerir a formação da comissão; Onivaldo Aparecido do

Carmo representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que tem interesse

em participar da Comissão para ajudar o conselho no que for preciso, Sérgio Borba representante da

Associação Artes Marciais Borba se coloca a disposição para participar da Comissão, Mário Tetto

também representando a Fundação Municipal de Esportes e Marcelo Ferraz representando a

entidade ICED; Presidente Jorge Mafra coloca em deliberação para saber se todos os presentes estão

de acordo com a composição da comissão e por unanimidade todos os conselheiros aprovaram; C)

Presidente fala sobre o cronograma das reuniões mensais do Conselho, pergunta se todos estão de

acordo sobre as reuniões ordinárias continuar toda 1° (primeira) quarta -feira do mês às 14:00 horas,

conforme regimento interno e todos os conselheiros presentes aprovaram; Vice-Presidente Sérgio

Borba salienta a importância da participação de todos para que o conselho consiga deliberar assuntos

importantes para o esporte de Balneário Camboriú e solicita que se os conselheiros titular não

puderem participar avisar e pedir que seus suplentes participem; Sem mais a ser tratado é dada por

encerrada a reunião e eu, Amanda Cristina Serafim, lavro a presente ata para a devida publicação

onde os conselheiros presentes nesta reunião virtual, via Skype, serão nomeados ao final da mesma,

dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se.
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