ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CBE
Aos doze dias do mês de julho de 2022, às 11h00min, deu-se início a reunião do Conselho de
Administração da CBE por meio de videoconferência, em atendimento a convocação feita por seu
Presidente Ildefonso Petrich, para tratar sobre o reconhecimento de Entidades de Prática
Desportivas (EPDs), conforme preconiza o Inciso IX, § 5º, Art 41, Seção II do estatuto da CBE e
um apanhado geral do Programa Gestão, Ética e Transparência do Comitê Olímpico do Brasil –
GET. Se fizeram presentes: Ricardo Machado (Presidente CBE), Ildefonso Petrich (Presidente
FEP), Ronald Melani (Representante Sociedade Thalia), Guilherme Giffoni (Representante EC
Magnólia), Thiago Soares (Membro Independente), Fábio Loureiro (Representante FEERJ),
Ednilson Cunha (Supervisor de Esportes) e Eduardo Azeredo (Gerente de Esportes CBE), ambos
secretariando a reunião. O Presidente da Comissão de Atleta, Guilherme Toldo, não se fez
presente. O Presidente do Conselho, Ildefonso Petrich, agradeceu a presença de todos, leu a
pauta da reunião e em seguida passou a palavra ao Presidente da CBE, Ricardo Machado, para
dar prosseguimento a seção. O Presidente da CBE adentrou no primeiro item da pauta,
informando que as EPDs que solicitaram seu reconhecimento são, na maioria delas, oriundas do
desporto paralímpico. Informou que essas passam a ter uma nomenclatura própria denominada
de Entidades de Prática Paradesportivas ou EPPs a partir da criação do Comitê Brasileiro de Clubes
Paralímpicos – CBCP. O Conselheiro Thiago Soares perguntou sobre o funcionamento das
EPDs/EPPs que não possuem federações estaduais filiadas a CBE. Machado informa que, quando
não há federação nos estados onde se situam essas entidades, o reconhecimento é direto com a
Confederação, sem qualquer prejuízo aos seus atletas. Explanou ainda que a CBE vem
expandindo a esgrima nessa situação e há EPDs e EPPs nos estados de Minas Gerais, Pará, Piauí,
Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal onde não há ainda federação estadual constituída.
Machado continua informando que houve uma evolução na concepção de novas federações que
agora podem ser formadas por apenas duas EPDs/EPPs, pois anteriormente era preciso um
número mínimo de três. O conselheiro Guilherme Giffoni questiona sobre a possibilidade de
criação de federações por região, exemplificando uma federação Norte/Nordeste. Foi explicado
que a natureza constitutiva dessas instituições se dá apenas por estados e distrito federal, não
por região do país, segundo a legislação esportiva vigente. Assim, foi colocado em votação o
reconhecimento das seguintes entidades: Associação dos Deficientes Físicos do Pará (ADFPA),
Instituto Basquete Master Solidário (IBMS), Instituto Mais Esporte (IME), Associação Atlética
Anthares (AAA), Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) e Instituto Maragabrilli (IMG).
Ednilson Cunha pede a palavra e informa que a Associação Atlética Anthares (AAA), Associação
Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) e Instituto Maragabrilli (IMG), não apresentaram toda a
documentação pertinente. Os conselheiros, após apreciação das pendências, resolveram aprovar
imediatamente o reconhecimento da Associação dos Deficientes Físicos do Pará (ADFPA),
Instituto Basquete Master Solidário (IBMS) e do Instituto Mais Esporte (IME). Deixar previamente
aprovados as demais entidades dando um prazo de 30 (trinta) dias, a contar dessa data, para o
saneamento das demandas a serem diligenciadas. Na sequência, passaram para o segundo tema
da agenda o Programa Gestão Ética e Transparência – GET. Machado deu uma breve explicação
informado que o programa é um selo, um certificado de boas práticas, que a plataforma é dividida
por áreas de conhecimento e subdividida por temas. Os Conselhos de Administração das
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Entidades Nacionais do Desporto – ENADs são parte integrante do programa na área de
governança. Foram apresentadas as perguntas relativas ao tema, as que já estão evidenciadas e
as que faltam comprovar. Os conselheiros se comprometeram a atender a todos os itens que
forem possíveis, notadamente quanto ao número de reuniões do CA, acompanhamento
estratégico e gestão. Assim passou-se para o último tópico do dia, qual seja, o planejamento
estratégico da CBE. Foi apresentado o mapa estratégico da CBE para o ciclo 2020-2024. Machado
informa que esse plano é fruto do trabalho de conclusão – TCC – do Curso Avançado de Gestão
Esportiva (CAGE) do Instituto Olímpico Brasileiro do COB, curso esse realizado pelo colaborador
e gerente Eduardo Sales e por ele próprio, o Presidente da CBE. Feitas as apresentações do que
será acompanhado, das métricas a serem seguidas e das datas das verificações, os conselheiros
acenaram positivamente para este plano estratégico e ratificaram o compromisso de avaliação e
acompanhamento nos tempos determinados. Nada mais foi tratado, foi encerrada a reunião às
12h05.
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4 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 14 de julho de 2022, 15:16:43

13 Jul 2022, 15:47:31
RICARDO MACHADO Assinou (121ec2f7-27e0-450c-b5d5-23746760b503) - Email: presidente@cbesgrima.org.br IP: 189.6.240.155 (bd06f09b.virtua.com.br porta: 59698) - Geolocalização: -30.0764045 -51.2170177 - Documento
de identiﬁcação informado: 316.160.030-49 - DATE_ATOM: 2022-07-13T15:47:31-03:00
13 Jul 2022, 16:40:58
RONALD DI LUCA MELANI Assinou - Email: ronaldmelani@gmail.com - IP: 189.4.59.80 (bd043b50.virtua.com.br
porta: 25706) - Geolocalização: -25.441369 -49.2740144 - Documento de identiﬁcação informado: 496.288.109-44
- DATE_ATOM: 2022-07-13T16:40:58-03:00
14 Jul 2022, 12:20:02
ILDEFONSO PETRICH Assinou - Email: ildefonso.petrich@gmail.com - IP: 168.181.48.90
(90.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelﬁbra.com.br porta: 59966) - Geolocalização: -25.4589902 -49.3294373 Documento de identiﬁcação informado: 690.116.139-53 - DATE_ATOM: 2022-07-14T12:20:02-03:00
14 Jul 2022, 14:12:29
CARLOS GUILHERME SALLES GIFFONI Assinou - Email: guilhermegiﬀoni@yahoo.com.br - IP: 179.242.28.51
(179-242-28-51.3g.claro.net.br porta: 14786) - Geolocalização: -22.9122924 -43.2216519 - Documento de
identiﬁcação informado: 037.633.697-83 - DATE_ATOM: 2022-07-14T14:12:29-03:00
14 Jul 2022, 14:51:47
FÁBIO DA SILVA LOUREIRO Assinou - Email: fabiosloureiro@yahoo.com.br - IP: 200.173.229.77 (200.173.229.77
porta: 53656) - Documento de identiﬁcação informado: 082.343.787-67 - DATE_ATOM: 2022-07-14T14:51:47-03:00

Hash do documento original
(SHA256):5b7595d7149e83e2c004c302725e2b6c2528c1196d3674e3e6b299ddcfd29df4
(SHA512):c01ebdd287de7d46c845b2c7d22108c353dd94c04a627d99d92e1bbac398f516350641f0199db75ad33f1448bc76efa4de43454a468fa771afba518c7bb0f961

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima
Esse documento está assinado e certiﬁcado pela D4Sign

