
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Reuniram-se no dia quinze do mês de setembro de dois mil e vinte
um, as 14 horas e 20 minutos, na Casa dos Conselhos, os membros 
do Conselho Municipal de Esportes de Balneário Camboriú (CMEBC),
sendo eles: o Presidente do Conselho Municipal de Esportes-
Sergio Borba, Sandro Marques representando ACIBALC, Ramon 
Bagnara representando a Associação de Skate, Luiz Antônio Alves 
representando o TRIAL, Raphael Correa representante da 
Secretária da Saúde, Gilberto Moreira representante da ICED, 
Thiago Abreu representando a Procuradoria e Mario Tetto 
representando a Fundação Municipal de Esportes,  eles reuniram-
se para deliberar a seguinte pauta: 1- Exclusão do benefício 
Bolsa-Atleta municipal de um atleta da modalidade Voleibol,2- 
Retomada dos Joguinhos OLESC pela Fesporte, 3-Análise dos 
documentos de renovação do Registro da Federação Catarinense de 
Taekwondo e Muay-Thai 4-Alteração em rubrica do Fundesporte-
TRIAL e Assuntos Gerais.. Foi apresentado a documentação do 
professor Claudio Henrique Beraldo solicitando o cancelamento do
Bolsa-Atleta do atleta Pedro Henrique de Oliveira da modalidade 
voleibol, sendo o motivo do cancelamento o atleta contatar o 
professor que não iria mais participar dos treinos devido a 
motivos pessoais. O cancelamento do benefício foi aprovado com 
votação unânime. A renovação da documentação da Federação 
Catarinense de Taekwondo e Muay-Thai do professor Paulo Ribeiro 
foi o assunto seguinte apresentado pelo Presidente do Conselho. 
A documentação foi recebida pelo Conselho e será encaminhada 
para Comissão de Análise de Relação e Registro. A seguir, foi 
solicitado pelo professor Luiz Antônio Alves responsável pelo 
TRIAL, a alteração nas rubricas do plano de trabalho aprovado 
pelo conselho. Transferindo parte da verba destinada ao 
treinamento e pagamento de inscrições para rubrica de despesa 
com viagens e passagens áreas, sendo assim fazendo com que o 
valor gasto se torne mais baixo devido a compra com 
antecedência. A transferência da rubrica do pagamento de 
inscrições no valor de R$2550.00 e R$1320.00 destinados aos 
treinos em campo que não acontecerão, seriam transferidos para 
rubrica destinada ao pagamento de passagens aéreas e 
eventualmente estadia em competições oficiais. A documentação 
das alterações, planilhas de planejamento e justificativas foram
devidamente analisadas e se encontram na Fundação Municipal de 
Esportes. A alteração foi votada e aprovada com votação unânime 
de todos os membros presentes. Sergio Borba requisitou que os 
conselheiros realizassem uma apresentação para dar ciência aos 
demais de como os recursos estão sendo utilizados durante o ano 
de dois mil e vinte um e pontuou que qualquer alteração 
necessária e urgente sobre a utilização de recursos há ser 
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feita, deve ser comunicada ao CMEBC, com o fito de na Prestação 
de Contas á FMEBC não acontecer nenhum impasse. Sergio Borba 
apresentou a ideia de um Fórum com todas as entidades esportivas
de Balneário Camboriú para que possam trabalhar a Lei 3344 de 
2011, a respeito dos recursos Fundesporte e Bolsa-Atleta e na 
correção de itens do Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Esportes. Mario Tetto complementou que as alterações realizadas 
a respeito do TRIAL foram devidamente documentadas via 1Doc, que
tanto a Comissão de Fiscalização e a Contabilidade tem ciência 
das mudanças. Mario Tetto apresentou que a solicitação da 
entidade ADBC foi entregue a FMEBC requerendo que fosse colocado
em vigência o edital 007/2019, que na época não conseguiu 
realizar um evento de Jiu-Jitsu devido a pandemia. Nos dias 
18/09 e 19/09 será realizado o evento para ser colocado em ordem
o plano de trabalho para que possam prestar contas do respectivo
plano de trabalho. Gilberto Moreira comentou a respeito do JASC 
e PARAJASC. Citou a necessidade do Conselho apresentar uma 
posição quanto a informação de transferência dos Eventos 
supracitados. Gilberto pontou que as alterações deveriam ser 
apresentadas com maior antecedência para que as Entidades e 
atletas possam se organizar e que tais acontecimentos fazem com 
que os atletas fiquem desamparados devido a não terem ciência 
com antecedência das   alterações. Mario Tetto em nome da   
FMEBC  se  posicionou contra as mudanças realizadas pela 
Fesporte em relação ao cancelamento do PARAJASC e todo impasse 
criado no calendário, lamentou às entidades as mudanças e 
alterações realizadas pela FESPORTE. A seguir, Mario Tetto 
pontuou que os critérios para a aquisição do benefício do Bolsa-
Atleta 2022 não serão prejudiciais aos atletas. Sergio Borba 
concordou a fala de Mario Tetto e de Gilberto Moreira e 
complementou a necessidade do Bolsa-Atleta para os beneficiários
que necessitam do complemento de renda. Sergio Borba reforçou 
que os atletas beneficiários do Bolsa-Atleta não serão 
prejudicados na contemplação do benefício do ano de dois mil e 
vinte dois por conta da suspenção das competições 
paradesportivas, dos Joguinhos OLESC e Joguinhos Abertos e que 
as competições analisadas para contemplação do benefício serão 
as até então realizadas e que caso alguma modalidade não tenha 
participado de nenhuma competição devido a não realização do 
mesmo, outros critérios seriam observados. Sergio Borba comentou
a importância do Fórum entre as entidades esportivas para que 
seja tomada alguma decisão do ano seguinte a respeito do Bolsa-
Atleta 2022. Sergio Borba reforçou que quaisquer mudanças no 
plano de trabalho deverão ser encaminhadas a FMEBC e que em 
nenhum momento o CMEBC e a FMEBC objetivam o prejuízo dos 
atletas. Ramon Bagnara, representante da Associação de Skate de 
Balneário Camboriú concordou com a ideia da apresentação do 
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Fórum para que as instituições tenham ciência do trabalho que 
cada um realiza. Sergio Borba parabenizou Ramon Bagnara- 
Associação de Skate de Balneário Camboriú e Luiz Antônio Alves- 
TRIAL por realizaram as apresentações expondo seus planos de 
trabalho e utilização de recursos. Sergio Borba sugeriu o 
encaminhamento de um ofício a FMEBC se posicionar perante a 
Fesporte sobre a inclusão das modalidades quem incluem o Skate 
na participação dos Joguinhos Abertos, OLESC e GEBEC. Sergio 
Borba convocou os membros para a próxima reunião  ordinária do 
CMEBC que será realizada na primeira quarta-feira do mês de 
outubro. O Presidente decretou encerrada a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Esportes as quatorze horas e quarenta e 
sete minutos.
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Assinaturas (8)

MARIO TETTO (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 14:34:56 (GMT -3:00)

LUIZ ANTÔNIO ALVES (Participante)
Assinou em 23/09/2021 às 09:36:30 (GMT -3:00)

THIAGO ABREU (Participante)
Assinou em 23/09/2021 às 13:16:58 (GMT -3:00)

RAPHAEL CORREA (Participante)
Assinou em 22/09/2021 às 18:34:13 (GMT -3:00)

RAMON BAGNARA (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 16:34:43 (GMT -3:00)

GILBERTO MOREIRA (Participante)
Assinou em 23/09/2021 às 10:55:45 (GMT -3:00)

SERGIO BORBA (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 18:10:47 (GMT -3:00)

SANDRO MARQUES (Participante)
Assinou em 23/09/2021 às 11:13:29 (GMT -3:00)
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Histórico completo

Data e hora Evento

22/09/2021 às 21:34:13 
(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.

22/09/2021 às 21:31:00 
(GMT -3:00)

TIAGO MARQUES solicitou as assinaturas.

23/09/2021 às 12:36:30 
(GMT -3:00)

LUIZ ANTÔNIO ALVES (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.

23/09/2021 às 13:55:45 
(GMT -3:00)

GILBERTO MOREIRA (Autenticação: e-mail 
contato.secretariaiced@gmail.com; IP: 138.97.138.230) 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.

23/09/2021 às 14:13:29 
(GMT -3:00)

SANDRO MARQUES (Autenticação: e-mail 
sandro@novamicrowaybc.com.br; IP: 187.181.180.77) 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.

23/09/2021 às 16:16:58 
(GMT -3:00)

THIAGO ABREU (Autenticação: e-mail thiago.cruz@bc.sc.gov.br; IP: 
177.51.86.228) 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.

27/09/2021 às 17:34:56 
(GMT -3:00)

MARIO TETTO (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.
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Data e hora Evento

27/09/2021 às 19:34:43 
(GMT -3:00)

RAMON BAGNARA (Autenticação: e-mail 
associacaodeskate.bcsb@gmail.com; IP: 189.112.148.219) 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.

27/09/2021 às 21:10:47 
(GMT -3:00)

SERGIO BORBA (Autenticação: e-mail serginhoborba_judo@hotmail.com; 
IP: 177.51.77.196) 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.

Página 3 de 3

https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador

