
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ.  Reuniram-se no dia nove do mês de março de
dois mil e vinte dois, às 14 horas e 41 minutos, na Casa dos
Conselhos e em uma sala de reunião on-line os conselheiros e
membros do Conselho Municipal de Esportes de Balneário Camboriú
(CMEBC), sendo eles: o presidente do CMEBC -Luiz Antônio Alves,
Mario  Tetto  Pereira  Neto  -Fundação  Municipal  de  Esportes,
Gévelyn  Cassia  de  Almeida  e  Gilberto  Moreira  -ICED,  Richard
Herman Araya Escobar Ramirez -Secretaria de Educação, Raphael
Correa Linhares -Secretária de Saúde, Sergio Borba -Associação
Artes Marciais Borba, Onivaldo Aparecido do Carmo -Secretaria de
Inclusão Social e Paulo Ribeiro -Federação Catarinense de Muay-
Thai Tradicional para deliberar a seguinte pauta: 1- Expediente;
2- Ordem do dia; 2.1. Apreciação e homologação de Certificado de
Registro de Entidade Esportiva (CREE) do Instituto de Atletismo
de Balneário Camboriú (IABC) 2.2- Apreciação e homologação de
renovação de CREE da Associação de Artes Marciais Borba, ICED,
ABAVI, TRIAL e Associação de Skate de Balneário Camboriú (BCSB).
2.3-  Formação  das  Comissões  de  Análise  de  Bolsa-Atleta  e
Fundesporte 3- Comunicações pessoais. O presidente deu início a
reunião passando a palavra a Gévelyn Cassia de Almeida. A mesma
solicitou que fosse  incluído  no Edital Bolsa Atleta  2022 as
fusões de classes funcionais e que a mesma é uma especificidade
do  paradesporto  e  que  a  análise  de  resultado  fosse  feita
mediante  as  súmulas,  boletins  e  documentos  oficiais  e
ranqueamento  nacional.  Após  solicitou  que  fosse  aceito  a
declaração das Associações Abrahcar e da Associação Nacional do
Desporto, visto que as modalidades de handebol em cadeiras de
rodas e bocha paralímpica não possuem Federações competentes.
Após, Paulo Ribeiro questionou que desde ano passado não tem
sucesso em sua solicitação de reunião com o Superintendente da
FMEBC -Osmar de Miranda. Reforçou que fez um pedido através de
ofício  e  não  recebeu  protocolo.  Ainda  ele,  afirmou  que  a
resposta dos questionamentos feitos pelo CMEBC a respeito do
Edital  Bolsa  Atleta-2022  não  fora  respondida  pelo
Superintendente  e  manifestou  insatisfação  ao  ver  que  o  Muay
Thai, modalidade que uma Federação o representa dentro do CMEBC,
não é contemplada pelo Bolsa-Atleta. Após, a Comissão Permanente
do CREE apresentou os resultados das análises dos pedidos de
renovação de CREE das seguintes entidades: ABAVI, ICED, TRIAL e
Associação  Artes  Marciais  Borba.  O  ICED,  TRIAL  e  Associação
Artes Marciais Sérgio Borba foram aprovadas para renovação de
CREE pela Comissão Permanente e tiveram sua homologação pela
Plenária. A renovação de CREE da ABAVI foi rejeitada por conta
de a diretoria não apresentar mandato válido. O IABC teve seu
pedido de inscrição de CREE aprovado pela Comissão Permanente e
foi devidamente homologado pela Plenária. Durante a sessão, foi
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apresentada a documentação da Associação de Skate de Balneário
Camboriú (BCSB) para renovação de CREE e constou-se apta para
tal, sendo aprovada e homologada em sessão. Após, foi formado a
Comissão de Análise de Bolsa Atleta, compostas pelos seguintes
membros:  Luiz Antônio  Alves  -TRIAL;  Paulo  Ribeiro  -Federação
Catarinense de Muay Thai e Richard Herman Araya Escobar Ramirez
-Secretaria da Educação. Por seguinte, foi formado a Comissão de
Análise  do  FUNDESPORTE,  composta  pelos  seguintes  membros:
Richard Herman Araya Escobar Ramirez -Secretaria da Educação;
Onivaldo Aparecido do Carmo -Secretaria de Inclusão Social e
Luiz Antônio Alves -TRIAL. Após Gilberto Moreira suplicou que
dia 11 de fevereiro o edital do Bolsa-Atleta foi disponibilizado
no grupo do CMEBC e no dia 15 de fevereiro nos manifestaram
sobre as alterações, enviando-as para o Superintende da FMEBC -
Osmar de Miranda e o ICED recebeu uma devolutiva somente no dia
02 de março, sendo que o Edital foi publicado no dia 07 de março
com  um  prazo  de  15  dias  para  protocolar  as  solicitações  de
Bolsa-Atleta  e  comentou  que  por  haverem  03  editais  abertos
(Bolsa Atleta Estadual, Municipal e Fundesporte) e pelo ICED
possuir 21 atletas, os prazos são muito curtos. Sendo assim,
solicitaram dilação do prazo final dos editais de Bolsa-Atleta e
Fundesporte.  O  presidente  do  CMEBC  informou  que  irá  oficiar
sobre a solicitação à FMEBC.  Nada mais havendo a tratar, às
quinze horas e quarenta e um minutos foi encerrada a reunião,
sendo  lavrada  esta  Ata,  que  depois  de  lida  e  aprovada,  é
assinada pelos seguintes presentes.

Luiz Antônio Alves 

CPF: 045.460.218-95

Mario Tetto Pereira Neto

CPF: 021.784.689-00

Gevelyn Cassia de Almeida

CPF: 007.327.659-60

Gilberto Moreira

CPF: 296.391.079-72

Richard Herman Araya Escobar Ramirez

CPF: 005.966.999-30

Raphael Correa Linhares

CPF: 035.621.929-16
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Sergio Borba 

CPF: 090.877.879-04 

Onivaldo Aparecido do Carmo

CPF: 520.500.689-72

Raphael Correa Linhares

CPF: 035.621.929-16

Paulo Ribeiro

CPF: 684.644.030-20
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Assinaturas (9)

Raphael Correa Linhares (Participante)
Assinou em 23/03/2022 às 15:25:30 (GMT -3:00)

Mario Tetto Pereira Neto (Participante)
Assinou em 24/03/2022 às 18:38:57 (GMT -3:00)

Paulo Ribeiro (Participante)
Assinou em 25/03/2022 às 13:34:58 (GMT -3:00)

Luiz Antônio Alves (Participante)
Assinou em 23/03/2022 às 15:50:34 (GMT -3:00)

Gevelyn Cassia de Almeida (Participante)
Assinou em 05/04/2022 às 09:11:47 (GMT -3:00)

Gilberto Moreira (Participante)
Assinou em 24/03/2022 às 09:15:44 (GMT -3:00)

Onivaldo Aparecido do Carmo (Participante)
Assinou em 24/03/2022 às 18:30:45 (GMT -3:00)

Sergio Borba  (Participante)
Assinou em 23/03/2022 às 15:49:13 (GMT -3:00)

Richard Hernan Araya Escobar Ramirez (Participante)
Assinou em 23/03/2022 às 21:37:48 (GMT -3:00)
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Histórico completo

Data e hora Evento

24/03/2022 às 12:15:44 
(GMT -3:00)

Gilberto Moreira (Autenticação: e-mail contato.secretariaiced@gmail.com; 
IP: 177.200.129.107) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/03/2022 às 18:22:33 
(GMT -3:00)

TIAGO CANGUSSÚ solicitou as assinaturas.

23/03/2022 às 18:25:30 
(GMT -3:00)

Raphael Correa Linhares (Autenticação: e-mail 
raphael.linhares@bc.sc.gov.br; IP: 45.162.71.49) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/03/2022 às 18:50:34 
(GMT -3:00)

Luiz Antônio Alves (Autenticação: e-mail luiz.antonioalves@gmail.com; IP: 
179.221.205.126) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/03/2022 às 18:49:13 
(GMT -3:00)

Sergio Borba  (Autenticação: e-mail serginhoborba_judo@hotmail.com; IP: 
45.231.1.158) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/03/2022 às 00:37:48 
(GMT -3:00)

Richard Hernan Araya Escobar Ramirez (Autenticação: e-mail 
richard_sallas@hotmail.com; IP: 177.67.200.22) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/03/2022 às 21:30:45 
(GMT -3:00)

Onivaldo Aparecido do Carmo (Autenticação: e-mail 
nekabc@hotmail.com; IP: 191.54.31.223) assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

25/03/2022 às 16:34:58 
(GMT -3:00)

Paulo Ribeiro (Autenticação: e-mail mestreree@outlook.com; IP: 
177.124.5.151) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

24/03/2022 às 21:38:57 
(GMT -3:00)

Mario Tetto Pereira Neto (Autenticação: e-mail mariotetto@gmail.com; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/04/2022 às 12:11:47 
(GMT -3:00)

Gevelyn Cassia de Almeida (Autenticação: e-mail 
gevelyncassia@gmail.com; IP: 179.221.211.208) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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