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Gestão 2003/2005

Ilmo. Sr.
APARÍCIO JOSÉ DA MOTA
Segundo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de
São Caetano do Sul - São Paulo

REQUERIMENTO

Eu, Ana Márcia Silva, Presidenta do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte,

abaixo assinada, portadora da célula de identidade n. 735.530 SSP/SC, CPF 416.036.809-

34, vem mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria o devido registro e incorporação

ao inteiro teor desta Sociedade Científica no registro de n2 75 de 17/09/1979, da Ata da

Assembléia de Prestação de Contas da Diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte, gestão Consolidando Compromissos 2001-2003.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

§g RecOO'leço serlem) verdadeia(s) a{S)firma{~ oe,

;S! ~ ~!l~r~/}~~/Vl~!J~(Z~~C~f/J~~j~/~t.~IJ:~'.IJ~~~~~
'"'""----_."'~

Do que dou fé.

Trindade
Fpolis-SC. 2003
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Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e três, na cidade de Caxambu, Miná'~ Gerài~:
realizou-se a assembléia de prestação de contas da Diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte -
CBCE, referente ao biênio 2001-2003. A assembléia iniciou-se com a presidenta do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte, Ana Márcia Silva, que assumiu a coordenação dos trabalhos agradecendo, de ini .
presença do público. A presidenta iniciou a prestação de contas fazendo um relato da gestão 20 -2003
ressaltando a afirmação da entidade junto à Sociedade Brasileiro para o Progresso da Ciência, s açõ
desenvolvidas junto aos associados no que respeita a intervenção científica do CBCE e os desdob ient
dessa intervenção no plano acadêmico e político da área da Educação Física e Esportes. Em seguida
Científico, Amarílio Ferreira Neto, relatou as ações desenvolvidas por esta diretoria destacando o tr
efetivado junto à Revista Brasileira de Ciências do Esporte, evidenciando a importância que esta ReVI
adquiriu no cenário nacional e internacional. Silvia Cristina Franco Amaral, Diretora Administrativa,
enfatizou no seu relato os projetos encaminhados por esta Diretoria para a captação de recursos tanto para a
organização do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte como para a manutenção da periodicidade da
Revista Brasileira de Ciências do Esporte. O Diretor Administrativo, Pedro José Winterstein, apresentou
detalhado relatório acerca da receita e despesa do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, destacando o
valor arrecadado com o pagamentos das anuidades por parte dos sócios, as despesas relativas à publicação da
Revista e as atividades de rotina do Colégio. Apresentou um quadro demonstrativo e detalhados tanto dos
valores arrecadados como os valores gastos no biênio 2001-2003 O Diretor de Divulgação=Marcílio Souza
Júnior, ao relatar as atividades desenvolvidas destacou a publicação do Informativo Eletrônico bem como
manutenção e atualização home-page do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O Coordenador Geral
dos Grupos de Trabalho Temático, Marco Paulo Stigger, ressaltou a importância desse espaço científico da
entidade detalhando as ações desenvolvidas junto aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho na rotina da
entidade e na organização da programação do XIII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Ao término
das intervenções, a presidenta Ana Márcia Silva retoma a palavra e submete a prestação de contas à plenária.
Abre a palavra à plenária e, não havendo manifestações, declara a assembléia em regime de votação que, por
unanimidade aprovou a prestação de contas apresentada pela Diretoria. Superado esse ponto de pauta, a
presidenta agradece aos membros da Diretoria, a participação dos associados e declara encerrada a
assembléia de prestação de contas da gestão 2001-2003. Nada mai havendo a tratar, eu, Natalino Ary dos
Santos, que secretariei a assembléia, lavrei a presente ata. . s Gerais, 16 de setembro de 2003.
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Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e três, na cidade de Caxambu, Mifâs Géra1s,
realizou-se a assembléia de prestação de contas da Diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte -
CBCE, referente ao biênio 2001-2003. A assembléia iniciou-se com a presidenta do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte, Ana Márcia Silva, que assumiu a coordenação dos trabalhos agradecendo, de início,
presença do público. A presidenta iniciou a prestação de contas. fazendo UlIL relato da gestão 2001-2 3
ressaltando a afirmação da entidade junto à Sociedade Brasileiro para o Progresso da Ciência, as
desenvolvidas junto aos associados no que respeita a intervenção científica do CBCE e os desdobram
dessa intervenção no plano acadêmico e político da área da Educação Física e Esportes. Em seguida o D'
Científico, Amarílio Ferreira Neto, relatou as ações desenvolvidas por esta diretoria destacando o trab
efetivado junto à Revista Brasileira de Ciências do Esporte, evidenciando a importância que esta Revista
adquiriu no cenário nacional e internacional. Silvia. Cristina Franco Amaral, Diretora Administrativa,
enfatizou no seu relato os projetos encaminhados por esta Diretoria para a captação de recursos tanto para a
organização do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte como para a manutenção da periodicidade da
Revista Brasileira de Ciências do Esporte. O Diretor Administrativo, Pedro José Winterstein, apresentou
detalhado relatório acerca da receita e despesa. do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, destacando o
valor arrecadado com o pagamentos das anuidades por parte dos sócios, as despesas relativas à publicação da
Revista e as atividades de rotina do Colégio. Apresentou um quadro demonstrativo e detalhados tanto dos
valores arrecadados como os valores gastos no biênio 2001-2003 O Diretor de Divulgação, Marcílio Souza
Júnior, ao relatar as atividades desenvolvidas destacou a publicação do Informativo Eletrônico bem como
manutenção e atualização home-page do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O Coordenador Geral
dos Grupos de Trabalho Temático, Marco Paulo Stigger, ressaltou a importância desse espaço científico da
entidade detalhando as ações desenvolvidas junto aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho na rotina da
entidade e na organização da programação do XIII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Ao término
das intervenções, a presidenta Ana Márcia Silva retoma a palavra e submete a prestação de contas à plenária.
Abre a palavra à plenária e, não havendo manifestações, declara a assembléia em regime de votação que, por
unanimidade aprovou a prestação de contas apresentada pela Diretoria. Superado esse ponto de pauta, a
presidenta agradece aos membros da Diretoria, a p .. ação dos associados e clara encerrada a
assembléia de prestação de contas da gestão 2001-2003. a a mais havendo a tratar, e atalino Ary dos
S t s, q e secretariei a assembléia, lavrei a presente ata. . mb Minas Gerais, 16 de s t bro de 2003.
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