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Florianópolis, 26 de abril de 2021 

  

Ofício nr 132/21 

Sr. ª 
Michele de Souza 
DD. Presidente do Conselho Estadual de Esporte ( CED) 
Nesta 
  

Senhora presidente, 

Cumprimentando-a, respeitosamente, a ACESC – Associação dos Cronistas Esportivos de 
Santa Catarina – toma a liberdade de encaminhar sua contrariedade e manifestar sua 
surpresa à publicação da Resolução 20/2021 do Conselho Estadual de Esporte (CED), que 
normatiza critérios para a indicação dos novos membros desse colegiado.  

No entendimento da ACESC o documento citado tem cunho autoritário e inconstitucional, haja 
vista contrariar normas contidas na Lei 14.367, de 25 de janeiro de 2008 que normatiza a 
escolha das indicações para o Conselho Estadual de Esporte, em todos os segmentos da 
sociedade catarinense e, o mais importante, o inciso I, do artigo 14, da Constituição do Estado 
de Santa Catarina e o próprio Regimento Interno do CED em seu artigo 4’. 

Ao estabelecer a exigência da apresentação de certificado de curso de graduação (nível 
superior) para o indicado, o CED fere a já referida Lei (que não faz tal citação) e a própria 
Constituição Federal. Num país onde não se exige o mesmo para candidatos a Vereador, 
Deputado Estadual ou Federal, Senador ou Presidente da República, muito menos para 
várias funções exercidas pelos representados, a norma do CED assume ares de ridícula e 
incentiva o indiscutível corporativismo. No mesmo campo, não custa lembrar que cinco dos 
nossos ex-governadores assumiram seus cargos sem ainda terem conquistado o exigido 
“certificado de curso superior” e dois deles Irineu Bornhausen e Celso Ramos, tiveram 
destaque em nível nacional. 

Vai além a mesma resolução, senhora presidente, ao exigir a realização de “Assembleia Geral 
para a indicação” quando a Lei Estadual cita uma “sessão de indicação”. 
Desconhece o CED que uma Assembleia Geral extraordinária, como o caso requer, tem 
prazos estatutários e exigências de conteúdo que demandam tempo bem maior do que o 
previsto na “norma”. 

Há que se perguntar: O CED pode deliberar sobre a sua formação, assunto regulamentado 
em Lei Estadual? 
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Parecem desconhecer os eminentes membros do colegiado do CED, que o esporte de Santa 
Catarina foi forjado por mais de uma centena de nomes que jamais habitaram os bancos do 
Ensino Superior, mas que derramaram lágrimas e suor em pistas, quadras, campos, tatames, 
piscinas e outros locais destinados à prática esportiva, a grande maioria deles sem sequer 
serem remunerados para tal. 

E mais, mostra entender o atual colegiado do Conselho Estadual de Esporte, especialmente 
sua presidência, que adquirir um Diploma de Curso Superior, qualifica seu portador para 
opinar e sugerir aos que fazem as leis esportivas (que o CED deve cumprir) os melhores 
caminhos para o bom desenvolvimento e ao necessário e urgente crescimento do esporte 
catarinense.   

Concordamos com a intenção – em boa hora manifestada pela presidente do CED aos seus 
pares – da necessidade de promover uma qualificação no colegiado, o que deve ocorrer, no 
entanto, com o aproveitamento de pessoas de reconhecido atuação na prática do esporte ou 
nas suas entidades de administração. 
Mesmo critério, que no nosso entendimento, deve ser também aplicado na designação do 
comando do CED onde, certamente, a experiência nas práticas esportivas supera a teoria de 
pessoas que jamais conviveram com a alegria de uma vitória ou a tristeza de uma derrota. 

Em tempo, lamentamos que tantas irregularidades tenham passado despercebidas pelos 
doutos integrantes da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Esporte. 

Por fim, solicita a ACESC sua intervenção junto aos conselheiros, no sentido de promover a 
correção da citada Resolução 20/2021, em prol da democratização do processo de indicação 
dos integrantes do Conselho Estadual de Esporte. 

QUALIFICAR, SIM. ELITIZAR, NÃO! 

No aguardo da sua manifestação,  

Nossas cordiais saudações esportivas,  

                    

José Antônio de Mira                     J.B.Telles 

Presidente da ACESC                    Comendador do Esporte           
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