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ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DO CBCE I~J~~
REALIZADA DIA 24/10/01 EM CAXAMBU, MG, POR OCASIÃQ~~

DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORT~~~
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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e hum, àSI~~--:;
horas, deu-se início, nas dependências do Hotel Glória, na cidade de Caxambu, Mi@p.s
Gerais, por ocasião da realização do XII Congresso Brasileiro de Ciências do Espdr4e,
Conbrace, a Primeira Assembléia Geral do Colégio Brasileiro de Ciências do EspW.'ie,
CBCE. O Professor Lino Castellani Filho, na condição de Presidente do CBCE, assumiu
a coordenação dos Trabalhos compondo a mesa diretora da Assembléia com os diret"-'~
da gestão finda e submetendo a pauta à apreciação da plenária, sendo por ela acat a da
forma como fora proposta, vale dizer: 1. Prestação de Contas da Diretoria -
"Intervenção e Conhecimento" (1999/01); 2. Posse da Diretoria - tão
"Consolidando Compromissos" (2001/03). Passando de imediato ao primeiro item
mencionada pauta, o Professor Lino dá início a um balanço da gestão no pertinente às
ações por ela desencadeadas, utilizando-se para tanto da Carta - Programa balizadora
das mesmas. Traçou, assim, um quadro representativo do implementado pelos vários
departamentos configurativos da estrutura da Direção Nacional da Entidade. Fez alusão,
assim, ao a) processo de filiação do CBCE à Sociedade Brasileira Para o Progresso da
Ciência, SBPC, concluído em meados de 2000; b) à definição de uma nova política
editorial para a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, expressa na recomposição de
seu conselho editorial, de seu corpo de pareceristas, de seu novo formato gráfico
estabelecido por conta da parceria firmada com a editora Autores Associados - a qual
passou a editar a Revista a partir de seu volume 22 -, do qual resultou a possibilidade de
co-edições e de chancela por parte do CBCE à publicações daquela editora relativas à
área Educação Física; c) à implementação das iniciativas dos Grupos de Trabalho
Temático parametrizadas pelas diretrizes contidas na Carta-Programa mencionada; d) ao
redimensionamento da política de comunicação, explicitada pela reformulação da
página eletrônica a partir de aquisição do Domínio <cbce.org.br>, pela apresentação de
um novo veículo informativo batizado pelo nome de "Jornal do CBCE' e pela
confecção e distribuição nos anos de 2000 e 200 l, de um calendário personalizado de
mesa; e) ao processo de definição do Regimento das Secretarias Estaduais, concluído
em setembro de 2000; f) à participação institucional do CBCE na I Conferência
Nacional de Educação, Cultura e Desporto (Congresso Nacional - Câmera de
Deputados - Brasília, DF, nov/OO), I Fórum Social Mundial (porto Alegre, RS,
jan/fevlOl), Reunião Extraordinária da SBPC (Manaus, AM, abr/Ol); à definição de
programação específica na 5i e 53' Reunião Anual da SBPC (Brasília, DF, jul/OO e
Salvador, BA, jullOl, respectivamente); g) às acões voltadas para o mapeamento da
jurisprudência relativa ao campo de intervenção legal dos Conselhos de Profissões
Regulamentadas e subsequente notificação da mesma aos associados, na busca de sua
visibilidade e dos direitos e obrigações dela, Regulamentação da Profissão, decorrente;
e h) aos procedimentos organizativos do XII Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte, Conbrace. Complementando a fala do Professor Lino, no sentido de melhor
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detalhar as ações desencadeadas por cada uma das pastas sob responsabilidade dir~f~·~~s
dos diretores, os professores Tarcísio Mauro Vago (Vice-Presidente), Nivaldo AntorU9 g
Nogueira David (Diretor Financeiro), Amarílio Ferreira Neto (Diretor CientíficoY~~'{~~
Sávio Assis de Oliveira (Diretor de Divulgação) fizeram uso da palavra exteriorizanãôr.~~~
seus sentimentos relativos às experiências profissionais e afetivas vivenciadas p~9IE~
convívio de dois anos de proficuos trabalhos e manifestações de companheirismo. ~ ;
término de suas intervenções o Professor Lino retoma a palavra passando a fa~
referência à prestação de contas contábil-financeira da entidade no perí04.9
compreendido entre os meses de outubro de 1999 a setembro de 2001. O valor total Ci6
ingresso de recursos no período mencionado foi da ordem de R$157.495,90 (cento e
cinqüenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos),
22.000.00 (vinte e dois mil reais) deles originários de repasse do CNPq com vi
editoração da RBCE/2000. As despesas, por sua vez, corresponderam a R$157.2
configurando em 31 de setembro deste ano um saldo positivo de R$23 9,28 (duze os e
trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Em seguida, antes de submeter a prestaçã e
contas à apreciação da plenária, o Professor Lino faz menção à receita e despesas
alusivas à realização do xn Conbrace, expressando o entendimento da Direção
Nacional que o mesmo, por ainda não ter chegado ao término, deverá dar razão à uma
prestação de contas específica a ser apreciada pelos associados por ocasião da
programação do CBCE na 54' Reunião Anual da SBPC, a se realizar em julho de 2002
na cidade de Goiânia, GO. Após o mencionado comentário, o professor Lino abre o uso
da palavra aos presentes, não havendo por parte deles manifestação de vontade de dela
se utilizarem, o que o leva a, em regime de votação, submetê-Ia ao plenário que, por
unanimidade, a aprovam. Superado esse ponto da pauta, a composição da mesa é
desfeita nela permanecendo o Professor Lino que, de imediato, chama para compô-Ia o
Professor Jocimar Daólio que, na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral do
processo sucessório da Direção Nacional 2001/03, faz uso da palavra aludindo aos
resultados obtidos da forma a seguir explicitada: a) 2535 cédulas eleitorais
encaminhadas aos associados quites com a entidade, pagantes de 2001, e para aqueles
com até duas anuidades em atraso (pagantes de 1999 ou 2000); b) desse total, 492
retomaram à comissão, sendo que 93 cédulas não puderam ser validadas por estarem em
desacordo com o estabelecido no Estatuto da entidade; c) das 399 cédulas computadas
como válidas, 379 delas foram delegadas à Chapa "Consolidando Compromissos", a
única inscrita no pleito; 09 cédulas foram computadas como não preenchidas (em
branco, portanto) e 11 consideradas nulas. Após a divulgação dos resultados, o
Professor Jocimar declara eleitos os membros da Chapa aludida e os convoca para
comporem a mesa formalizando com esse ato a posse da Diretoria Nacional do CBCE
para o período 2001/2003 que ficou assim constituída: Presidente: Lino Castellani
Filho; Vice-Presidente: Ana Márcia Silva; Diretora Administrativa: Silvia Cristina
Franco Amaral; Diretor Financeiro: Pedro José Winterstein; Diretor Científico:
Amarílio Ferreira Neto; Diretor de Divulgação: Marcílio Souza Júnior. Em nome da
Diretoria naquele momento empossada, o Professor Lino, na qualidade de Presidente do
CBCE, agradece a confiança depositada no grupo pelo conjunto dos associados e
ratifica os compromissos de dar vida à Carta-Programa da Chapa garantindo sua
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presença no cotidiano do CBCE. Ratifica ainda o domicílio do CBCE como sendof~<}..g
mesmo da gestão anterior, qual seja, Campinas, SP, no endereço a ser grafado da forr6~ ~
como abaixo se segue: "Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCEID~: ..!;~
Unicamp - Faculdade de Educação Física - Caixa Postal 6134 - CEP: 13083-970~;':~~
Campinas, SP". Nada mais havendo a tratar, o Professor Lino dá por encerrada~;:,4(~~
presente Assembléia que eu, Cézar Rogério da Silva, secretariei e por conseguinte lav~i I

a presente ata que passo a assinar junto com o Presidente do CBCE, Professor Li@
Castellani Filho. I;I:~
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