Ata da Reunião do Conselho Deliberativo
Dia: 25 de março de 2017
Local: Mesanino do Hotel OK, localizado à Rua Senador Dantas, nº 24, Cinelândia, Rio de Janeiro.
Às 20:15 (vinte horas e quinze minutos), com a presença dos membros Adonias Clarindo,
presidente do Conselho, Alexsander Celente, Moisés Bauer, Erondi Mocelin, Luiz Pedrosa, Jackson
Bulhões e Sandro Laina, o presidente do Conselho Deliberativo, Adonias Clarindo, abre os
trabalhos, já passando de imediato ao primeiro ponto da pauta. Apresentação do relatório do
Conselho Fiscal, que foi feito pelos senhores Raul Alves e Marcelo Coutinho. Raul agradeceu o
tempo que atuou na função e parabenizou a gestão pelo trabalho durante os 4 anos. Marcelo
ratificou o criterioso trabalho realizado neste mandato e a alegria de poder trabalhar com esta
diretoria. Em seguida, Marcelo Azevedo passou a leitura do parecer do Conselho Fiscal, anexo a
esta ata. O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo agradece a leitura e passa ao próximo ponto da
pauta. Relatório final desta gestão. Sandro Laina, presidente da CBDV fala dos avanços de nosso
esporte durante estes 4 anos, fala do relatório do TCU e de conquistas esportivas de nosso esporte.
Conclui apresentando os desafios que ele vê para frente. O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo,
Adonias Clarindo, chama então o último ponto da pauta. Segunda apresentação de orçamento. O
presidente da CBDV, Sandro Laina, informa que mais uma vez não consegue apresentar
informações claras sobre isso. Infelizmente muitas perdas de receitas estão acontecendo e
realmente o exercício orçamentário está prejudicado. Existem possibilidades de redução de receitas
das Loterias Caixa, SINCONV e INFRAERO, talvez até da Lei PIVA, nossa maior fonte de receita. Em
seguida, Sandro Laina pede para falar sobre alguns assuntos, como a possibilidade de realizarmos o
Panamericano de judô e goalball, bem como a escolha da Romênia como sede da próxima
Assembleia Geral da IBSA. Sandro Laina também falou que, por conta dos eventos realizados em
2016, a CBDV se apresenta com algum recurso livre em caixa, importante para boa condução dos
trabalhos em um futuro tão complicado. Sandro Laina também agradeceu a parceria de todos
durante esta gestão, realmente importante para a boa condução de nossos trabalhos. Em seguida,
outros membros, como Moisés Bauer, agradeceu o tempo que compartilharam juntos; Erondi
Mocelin agradeceu a Deus e a todos do amigos pelo trabalho; Jackson Bulhões agradeceu a todos
pelo companheirismo e satisfação. E às 21:33 (vinte e uma horas e trinta e três minutos), reunião
foi encerrada. Eu Sandro Laina secretariei os trabalho e redigi a presente ata.
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