
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMEBC. Em dezesseis de abril de dois mil e vinte um as 

catorze horas reuniram-se através de plataforma online Skype, Jorge Roberto Mafra Teixeira  

como Presidente do CMEBC, Mario Tetto Pereira Neto como suplente do Presidente do 

CMEBC, Sergio Ricardo Borba como vice-presidente do CMEBC,  Gevelyn Cássia Almeida de 

Quadros como representante da UNIASSELVI, Onivaldo do Carmo como representante da 

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Raphael Correia Linhares como 

representante da Secretaria de Saúde e Saneamento e Fabiano Fischer como representante do 

Instituto Teco Padaratz, para tratar das pautas “Relatório das inscrições e avaliações 

FundesporteBC”, “Realização de Curso com recursos da Administração do Fundo”, “Portaria 

vigentes” e “Inscrição Bolsa Atleta”. A pauta “Realização de Curso com recursos da 

Administração do Fundo” foi transferida para outra oportunidade, uma vez que o Presidente 

do CMEBC Jorge Roberto Mafra Teixeira não pode estar presente no início da reunião e não 

teve tempo suficiente para expor as idéias em relação a este tema. Mario Tetto informou os 

conselheiros que a FMEBC dispõe um link atualizando as portarias e colocou o Departamento 

Técnico da FMEBC a disposição das entidades para orientação em relação a prática de esportes 

no município, informou também sobre as autorizações e proibições da nova portaria. Mario 

Tetto informa aos presentes as deliberações da comissão de avaliação do FundesporteBC onde 

foram aprovadas as entidades no segmento de “esporte de rendimento” ABC VOLEIBOL com o 

valor de  R$ 58.100,00, AFADEFI com o valor de R$ 25.355,36, ANJO SEM ASAS com o valor de 

R$ 29.400,00, TRIAL com o valor de R$ 24.990,00, BALCAM  com o valor de R$ 99.988,00, IT 

PADARATZ com o valor de R$ 24.000,00, no segmento de “atividades recreativas e de lazer” 

AMA LITORAL com o valor de R$ 30.000,00, no segmento “esporte educacional” IL MACARRÃO 

com o valor de R$ 13.600,00, REAL ESPERANÇA com o valor de R$ 5.330,00, SKATE BC  com o 

valor de R$ 10.410,00, nos segmentos “administração de fundo”, recurso este do CMEBC, 

“organização e a realização de eventos esportivos locais” e “capacitação por meio de cursos, 

oficinas, seminários e similares” não foram realizados inscrições. Informa também sobre a 

decisão de aprovação parcial do Projeto da Associação Desportiva Balneário Camboriú 

(BALCAM), a fim de equilibrar o repasse de recursos as demais entidades que solicitaram 

apoio. O valor total do Projeto da BALCAM foi de R$ 99.988,00, sendo que os cortes foram 

realizados no item 4.1 do Plano de Trabalho (PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS), referente 

ao valor de R$ 15.400,00 (nº3), que seriam aplicados na compra de gêneros alimentícios para 

atletas do handebol feminino e R$ 6.048,00 (nº 4) que seriam utilizados na compra de passes 

de ônibus mensais para 06 (seis) atletas de futsal masculino, resultando no valor total do 

Projeto em R$ 78.540,00, sendo autorizada a adequação do plano de trabalho para valores 

iguais ou abaixo do novo valor informado. A conselheira Gevelyn solicitou o modelo de 

pontuação para avaliação de projetos e Mario se prontificou de encaminhar para o email do 

conselho e disponibilizar no grupo dos conselheiros. Iniciando a pauta sobre “Inscrição Bolsa 

Atleta” Mario Tetto fala sobre os links disponíveis para a inscrição através da plataforma 1Doc, 

Gevelyn fala sobre a necessidade da comissão de avaliação em considerar a ABRHACAR – 

Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas como entidade representante para 

resultados de confederação, presidente Jorge afirma que irá apresentar esse pedido para 

comissão e tentar considerar essa reinvidicação do paradesporto. Sem mais havendo a tratar 

dá-se por encerrada a reunião. Eu Mario Tetto Pereira Neto lavro a presente ata que segue 

aprovada e assinada pelos presentes. 
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Assinaturas (6)

Onivaldo Carmo (Participante)
Assinou em 13/05/2021 às 16:14:49 (GMT -3:00)

Gevelyn Almeida (Participante)
Assinou em 18/05/2021 às 10:26:06 (GMT -3:00)

Raphael Linhares (Participante)
Assinou em 13/05/2021 às 10:18:29 (GMT -3:00)

Jorge Teixeira (Participante)
Assinou em 14/05/2021 às 17:27:08 (GMT -3:00)

Sergio Borba (Participante)
Assinou em 13/05/2021 às 12:23:39 (GMT -3:00)

casa dos conselhos (Participante)
Assinou em 17/05/2021 às 12:15:21 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento
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Data e hora Evento

13/05/2021 às 10:18:29 
(GMT -3:00)

Raphael Linhares (Autenticação: e-mail raphael.linhares@bc.sc.gov.br; IP: 
170.82.223.24) 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.

13/05/2021 às 12:23:39 
(GMT -3:00)

Sergio Borba (Autenticação: e-mail serginhoborba_judo@hotmail.com; IP: 
179.220.43.112) 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.

13/05/2021 às 16:14:49 
(GMT -3:00)

Onivaldo Carmo (Autenticação: e-mail nekabc@hotmail.com; IP: 
189.115.112.93) 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.

14/05/2021 às 17:27:08 
(GMT -3:00)

Jorge Teixeira (Autenticação: e-mail jorge.teixeira@bc.sc.gov.br; IP: 
181.221.149.241) 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.

18/05/2021 às 10:26:06 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

13/05/2021 às 09:48:15 
(GMT -3:00)

casa dos conselhos solicitou as assinaturas.

17/05/2021 às 12:15:21 
(GMT -3:00)

casa dos conselhos (Autenticação: e-mail 
bccasadosconselhos@gmail.com; IP: 170.82.223.2) 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.

18/05/2021 às 10:26:06 
(GMT -3:00)

Gevelyn Almeida (Autenticação: e-mail gevelyncassia@gmail.com; IP: 
181.223.88.184) 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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