Ata 01/2016 Da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de
Desportos de Deficientes Visuais – CBDV. Aos dez dias do mês de março, de dois mil e
dezesseis, os membros do Conselho Fiscal da CBDV, Senhores Marcelo de Azevedo Coutinho,
Raul Ferrarez Alves e Sandro Luís da Silva, reuniram-se ordinariamente na sede da Entidade,
sito à Av. Rio Branco, nº 120, sala 413, Edifício Comercial, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em
cumprimento ao Edital 01/2016 e aos Estatutos, para analisar a prestação de contas
referente ao exercício de dois mil e quinze. Foi lembrado que, na reunião extraordinária de
sete de dezembro de dois mil e quinze, foram realizadas as análises do primeiro semestre do
referido ano. Os trabalhos iniciaram às nove horas, obedecendo a ordem do dia. Conferindo
o quórum, a reunião teve início, fazendo um breve resumo dos trabalhos realizados
anteriormente, que foram os projetos Regional Sul de Goalball, em Colombo/PR, Regional
Centro-Norte, em Campo Grande/MS, Regional Nordeste de Goalball, em São Luis/MA,
Regional Sudeste I de Goalball, em Uberlândia/MG, Regional Sul de Futebol de 5, em
Canoas/RS, Regional Nordeste de Futebol de 5, em Recife/PE, Regional Centro-Norte, em
Cuiabá/MT, Regional Sudeste de Futebol de 5, no Rio de Janeiro/RJ, Grand Prix Infraero de
Judô, em São Paulo/SP, Jogos Mundiais da IBSA, fases de treinamento das seleções de
Futebol de 5, Goalball feminino e masculino , seleção de Judô, os projetos referentes a
manutenção administrativa e as bolsas incentivo técnico de Goalball, técnicos de Futebol de
5 e técnico de Judô. Logo, deu início as análises do segundo semestre, começando pelos
administrativos, sedo verificados mês a mês, os quais encontram-se devidamente corretos.
Os projetos às reuniões dos Conselhos Fiscal e Deliberativo foram analisados e estão
devidamente corretos a prestação de contas. O projeto voltado ao Judô, patrocinado pela
INFRAERO, foi analisado e está devidamente correto sua prestação de contas. Os recursos
aplicados na fase de treinamento da seleção de Futebol de 5, realizada em Campina
Grande/PB, foram verificados e sua aplicação encontra-se correta. Os recursos voltados ao
treinamento da seleção de Goalball também foram verificados e estão devidamente correta
sua prestação de contas. Na VII fase de Futebol de 5, em Niterói/RJ, também encontra-se
correta a aplicação dos recursos. Não havendo mais nenhum assunto a ser discutido pelo
Órgão, eu, Marcelo de Azevedo Coutinho, declaro encerrada a reunião e lavro a presente
Ata que, após lida e aprovada pelos membros do Conselho, será assinada por mim e pelos
presentes. Dez de março de 2016.
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