
ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ESPORTES  DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ.  Reuniram-se no dia dez do mês de novembro de dois
mil e vinte um, às 14 horas e 26 minutos, na Casa dos Conselhos, e em
uma  sala  de  reunião  on-line  os  membros  do  Conselho  Municipal  de
Esportes de Balneário Camboriú (CMEBC), sendo eles: o Presidente do
Conselho  Municipal  de  Esportes,  Sergio  Borba,  Luiz  Antônio  Alves
representando  o  TRIAL,  Marcelo  Ferraz  representante  do  ICED,  

Aquiles da Costa Neto representando a Secretaria de Educação,
Mario Tetto a Fundação Municipal de Esportes, Raphael Correa Linhares
a  Secretária  de  Saúde,  Ramon  Bagnara  a  Associação  de  Skate  de
Balneário  Camboriú  e  Onivaldo  Aparecido  a  Secretaria  de  Inclusão
Social  para  deliberar  a  seguinte  pauta:  1- Exclusão  do  benefício
Bolsa-Atleta Municipal de uma Atleta de Futsal Feminino; 2- Exclusão
do benefício Bolsa-Atleta de um paratleta da modalidade Handebol em
cadeira de rodas; 3- Alteração em rubrica do plano de trabalho do
TRIAL; e assuntos gerais. Sergio Borba iniciou com a solicitação da
técnica de futsal feminino, Neiara Martins, no momento representada
pela técnica Aline Cristina Grinwald a qual solicitou a exclusão de
benefício Bolsa-Atleta da Bianca de Freitas Luz, atleta da modalidade
de futsal. Bianca de Freitas Luz teve seu benefício assinado pelo ex-
técnico Leandro Aguiar no início de 2021, o qual pediu demissão. A
técnica  Neiara  Martins  representada  pela  técnica  Aline  Cristina
Grinwald não deseja Bianca de Freitas Luz na equipe, a atleta não está
realizando  os  treinamentos  e  nem  prevista  para  as  competições.  O
cancelamento foi aprovado sem nenhuma objeção. Após, foi lido o ofício
da técnica Gévelyn Almeida do ICED ao Conselho Municipal de Esportes
solicitando aconselhamento jurídico acerca do atleta Maicon Kanareki.
Em seu plano de trabalho constava a participação no PARAJASC 2021,
evento no qual o atleta não irá participar, fazendo com que seu plano
de trabalho não seja cumprido ensejando no cancelamento do benefício.
O cancelamento foi aprovado sem nenhuma objeção. Toda documentação se
encontra  na  sede  da  Fundação  Municipal  de  Esporte  de  Balneário
Camboriú. Sergio Borba salientou que dia nove de novembro de dois mil
e vinte um, foi publicado no site da Fundação Municipal de Esportes o
edital da eleição na nova mesa diretora de 2022. Após, foi apresentado
a  documentação  para  a  segunda  alteração  em  rubrica  do  plano  de
trabalho, alterando a verba destinada para compra de “macaquinhos”
para complementar as despesas com estadias e transporte ou eventuais
inscrições. Toda documentação foi devidamente analisada e se encontra
na Fundação Municipal de Esportes. Luiz Antônio Alves reforçou que
apenas o destino interno da verba foi alterado e que nenhum valor a
mais  do  que  previsto  no  plano  de  trabalho  foi  implementado.  A
alteração foi aprovada sem nenhuma objeção. Após, Sergio Borba abriu
para considerações gerais, Luiz Antônio Alves da TRIAL pontuou sobre a
colocação de seus atletas nas competições que aconteceram no último
final de semana, o Campeonato Catarinense de Triátlon no qual seus
dois atletas, Gabriel Klein e Leonardo Bibow conquistaram a primeira e
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segunda colocação, respectivamente. O atleta Yago Alves conquistou a
terceira colocação no Campeonato Sul Americano de Triátlon Sub-23 na
cidade de Valdivia no Chile. Luiz agradeceu ao apoio prestado pela
Fundação Municipal de Esportes e pelo Fundesporte. Após, Sergio Borba
citou  que  será  definido  futuramente  a situação  para  inscrição  dos
atletas no Bolsa-Atleta que tiveram seu benefício cancelado no ano
anterior. Após, Ramon Bagnara salientou o evento que será realizado
dia  vinte  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  um  em  parceria  com  a
Fundação Municipal de Esportes, o Campeonato Taça Santa Catarina de
Skate Street, que será a principal etapa para seletiva do Campeonato
Brasileiro. Ramon completou que o evento será realizado na Pista de
Skate da Rua 10, e convidou todos os conselheiros para prestigiar,
reforçou  que  os  três  melhores  colocados  de  cada  categoria  serão
classificados para o Campeonato Brasileiro que acontecerá em dezembro
em Salvador. Ao final, Mario Tetto solicitou que todos os conselheiros
ficassem atentos ao edital e reúnam os documentos necessários para que
os prazos sejam cumpridos e os atletas não sejam prejudicados. Nada
mais havendo a tratar, às quatorze horas e quarenta e seis minutos, o
Presidente encerrou a reunião sendo lavrada esta Ata, que depois de
lida e aprovada, é assinada pelos seguintes presentes.

Sérgio Borba 

CPF: 90.877.879-04 

Luiz Antônio Alves 

CPF: 045.460.218-95

Marcelo Ferraz

CPF: 051.898.389-78

Onivaldo Aparecido do Carmo

CPF: 520.500.689.72

Mario Tetto

CPF: 021.784.689-00

Ramon Bagnara

CPF: 063.056.779-48

Raphael Correa

CPF: 065.621.929-16

Aquiles da Costa Neto
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CPF: 091.829.989-65
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Este Log é exclusivo ao documento número #3de42758-ffcb-4884-bd02-6262ec7ddc8c e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (8)

Luiz Antonio (Participante)
Assinou em 10/11/2021 às 21:36:01 (GMT -3:00)

Ramon (Participante)
Assinou em 16/11/2021 às 23:22:30 (GMT -3:00)

Aquiles Neto (Participante)
Assinou em 16/11/2021 às 14:34:57 (GMT -3:00)

Sérgio Borba (Participante)
Assinou em 11/11/2021 às 17:52:11 (GMT -3:00)

Marcelo Ferraz (Participante)
Assinou em 11/11/2021 às 13:28:52 (GMT -3:00)

Raphael Correa (Participante)
Assinou em 10/11/2021 às 18:59:47 (GMT -3:00)

Mario Tetto (Participante)
Assinou em 16/11/2021 às 18:53:47 (GMT -3:00)

Onivaldo Aparecido (Participante)
Assinou em 16/11/2021 às 15:36:02 (GMT -3:00)
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Histórico completo

Data e hora Evento

10/11/2021 às 21:21:32 
(GMT -3:00)

nathalia silva solicitou as assinaturas.

10/11/2021 às 21:59:47 
(GMT -3:00)

Raphael Correa (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.

11/11/2021 às 00:36:01 
(GMT -3:00)

Luiz Antonio (Autenticação: e-mail luiz.antonioalves@gmail.com; IP: 
191.187.229.16) 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.

11/11/2021 às 16:28:52 
(GMT -3:00)

Marcelo Ferraz (Autenticação: e-mail marceloferraz_86@hotmail.com; IP: 
143.255.223.97) 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.

11/11/2021 às 20:52:11 
(GMT -3:00)

Sérgio Borba (Autenticação: e-mail serginhoborba_judo@hotmail.com; IP: 
177.127.94.7) 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.

16/11/2021 às 17:34:57 
(GMT -3:00)

Aquiles Neto (Autenticação: e-mail rneventosmusicais@hotmail.com; IP: 
189.40.71.202) 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.

16/11/2021 às 18:36:02 
(GMT -3:00)

Onivaldo Aparecido (Autenticação: e-mail nekabc@hotmail.com; IP: 
177.106.59.53) 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.

16/11/2021 às 21:53:47 
(GMT -3:00)

Mario Tetto (Autenticação: e-mail mario.tetto@bc.sc.gov.br; IP: 
181.223.88.168) 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

17/11/2021 às 02:22:30 
(GMT -3:00)

Ramon (Autenticação: e-mail associacaodeskate.bcsb@gmail.com; IP: 
200.187.177.144) 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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