ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS – CBDV
Aos sete dias do mês de março de 2015, às 09 (nove) horas e 30 (trinta minutos), em
segunda convocação, iniciou-se a Assembleia Geral Ordinária da CBDV, realizada no
Instituto Benjamin Constant, localizado à Av. Pasteur, 350, sala 251, Urca, onde estavam
reunidas as entidades filiadas para deliberar sobre os três pontos da pauta: leitura dos
relatórios administrativo, técnico e financeiro; Aprovação do parecer do Conselho Fiscal
referente às contas da CBDV do ano de 2014 e Assuntos gerais. Sandro Laina Soares,
presidente da CBDV, abriu a assembleia geral ordinária e procedeu a verificação de córum.
Segundo informação repassada pela secretaria geral da CBDV, eram 83 filiadas com direito
à voto, somando-se a elas, o presidente do Conselho de Atletas, o Sr. Alexsander Almeida
Maciel Celente e foi apurada a presença de 34 filiadas, mais o representante do Conselho
de atletas da CBDV, portanto mais de 1/3 dos membros com direito a voto, como preconiza
o estatuto. Em seguida, como dispõe o estatuto, iniciou a escolha entre os presentes, para
dirigir a assembleia. O nome do Sr. Moises Bauer Luis foi indicado pelo Sr. José Antonio
Freire e aprovado pelos demais presentes. Sandro Laina Soares passa a presidência da
assembleia para o Sr. Moises Bauer Luis, que indica a Sra. Mariana Erthal Nunes Ramos
para secretariá-lo. A seguir foi lido pela secretária o edital de convocação, enviado a todos
por e-mail e postado no site desta confederação, e foi feita a leitura de todas as associações
filiadas com direito a voto até o instante, cujos presentes se encontram declarados em lista
própria, anexa a esta ata. Passando ao primeiro item da pauta, a secretaria fez a leitura dos
relatórios administrativo, técnico e financeiro, não recebendo sugestões de alterações. Em
seguida, passou-se ao segundo item da pauta, quando foi feita a leitura do parecer do
Conselho Fiscal sendo aprovado por unanimidade. No terceiro item de pauta, assuntos
gerais, Sandro Laina Soares, presidente da CBDV, pede a palavra agradecer a toda equipe
da CBDV e as organizações filiadas pelo empenho no cumprimento do calendário de
competições, treinamento e demais eventos. O Sr. José Antônio Ferreira Freire ressaltou o
trabalho feito e pelos resultados obtidos pelas nossas Seleções no ano de 2014, e que foi
um ano de grande êxito na administração da CBDV. Sem nada mais a ser dito, Moises
Bauer Luis agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a Assembleia Geral
Ordinária de 2015, às 10 (dez) horas e 10 (dez) minutos.
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