Ata de reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Confederação Brasileira de Desportos de
Deficientes Visuais – CBDV
Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de 2017 as 16 (dezesseis) horas e 18 (dezoito) minutos no
restaurante do Hotel Estanplaza Ibirapuera, localizado à Avenida Jandira, nº 501, Moema, São Paulo
– SP, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da CBDV com a presença de José
Antônio Ferreira Freire, Presidente da CBDV, Helder Maciel Araújo, Secretário Geral, Rosane Barros
Nascimento, Diretora Administrativo-Financeira e secretária desta reunião, Sandro Rodrigues,
Presidente do Conselho Deliberativo, e os outros três membros deste Conselho, Erondi Mocelin,
Antônio Sérgio Oliveira Soares e Alexsander Almeida Maciel Celente, membro representante do
Conselho de Atletas. Dando início a reunião, à pedido do Presidente da entidade, os participantes se
apresentaram, em seguida foi lida a pauta: 1. Aprovação dos normativos da entidade (Regimento
Interno e Regulamento Geral); 2. Aprovação do Plano de Cargos e Salários e; 3. Assuntos gerais. Lido
as alterações realizadas no antigo Regimento Interno e Regulamento Geral da CBDV ambos são
aprovados sem ressalvas. Passado ao segundo ponto o Presidente da CBDV informou que solicitou
uma pesquisa de mercado para estabelecer os valores mais adequados relativamente aos salários
dos funcionários e diretores. Apresentada a pesquisa, o Presidente propôs em nome da Diretoria que
fossem adotados os valores das mediadas aferidas pela referida pesquisa conforme plano anexo.
Após algumas solicitações de esclarecimento de alguns conselheiros a proposta foi submetida e
aprovada por unanimidade. O conselho também aprovou a criação do cargo de Gerente Técnico e de
Eventos após o Presidente justificar alegando a economicidade que representará a medida, já que
serão extinguidas duas coordenações, técnica e de eventos, reduzindo um funcionário uma vez que o
gerente desempenhará as duas funções. Passado aos assuntos gerais, Alexsander Almeida Maciel
Celente relatou uma reunião informal entre ele, Ivan de Oliveira Freitas, representando o Conselho
de Atletas, com o Presidente e Secretário Geral da CBDV, onde foi definido que os dois
representantes do Conselho de Atletas consultarão, nos próximos 15 dias, os técnicos e atletas de
suas respectivas modalidades, bem como seus pares, referentes ao empréstimo de atletas para o
Campeonato Brasileiro. O resultado servirá de ‘termômetro’ para manutenção ou não da regra
anteriormente apresentada. Erondi Mocelin pediu a palavra e apresentou duas sugestões das
equipes/atletas da região do centro-norte do país: que a CBDV verifique os calendários dos países
vizinhos para confeccionar os seus calendários e que a entidade incentive a base do esporte para
cegos, que está ficando envelhecido. Após apresentadas sugestões os membros discorrem sobre a
mesmas e a reunião é dada por encerrada às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos.
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
CARGO ADMINISTRATIVO/TÉCNICO

RECEPCIONISTA – R$1.332,41
AUXILIAR – R41.998,62
ASSISTENTE – R$2.997,93
ANALISTA – R$4.163,79
COORDENADOR – R$5.829,31
GERENTE TÉCNICO E DE EVENTOS – R$7.013,00
DIRETOR AMINISTRATIVO-FINANCEIRO – R$11.285,00
SECRETÁRIO GERAL – R$11.641,00
PRESIDENTE – R$12.732,00
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