Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de
Desporto de Deficientes Visuais - CBDV
Ata 02. Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, em cumprimento ao
Edital de convocação zero dois do ano corrente, o Conselho Fiscal da Confederação
Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais - CBDV, estando presentes os senhores Raul
Ferrarez Alves (Presidente), Marcelo de Azevedo Coutinho e Sandro Luís da Silva
(membros titulares). A reunião ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Desportos de
Deficientes Visuais (CBDV), sito à Av. Rio Branco, 120/ 413 - Centro, Rio de Janeiro | RJ,
iniciando os trabalhos às nove horas e zero minutos.
Os primeiros projetos analisados foram os referentes a parte de manutenção, sendo
verificados os meses de janeiro a junho. Na leitura individualizada de cada projeto, não foi
identificada nenhuma irregularidade ou pendência.
Em seguida, foram verificados os projetos das fases de treinamento das seleções de futebol
de cinco, goalball e judô. Analisou-se, também, as fases da seleção de base do futebol de
cinco. Esses projetos também encontram-se em devida regularidade. Logo, passou a
análise dos projetos em que a seleção de futebol de cinco participou do torneio internacional
realizado na China. Os trabalhos foram suspensos às quatorze horas do dia sete de
dezembro. No dia oito do referido mês, às oito horas e zero minutos, os trabalhos
reiniciados. Os projetos referentes ao judô foram verificados e encontram-se devidamente
em ordem. Sobre o goalball, as análises iniciaram pela fases de treinamentos da seleção e
verifica-se que a documentação encontra-se devidamente em ordem. Os projetos voltados
aos regiões de futebol de cinco foram verificados e todos estão plenamente regular. Sendo
assim, não havendo mais nenhum projeto a ser analisado, eu, Marcelo de Azevedo
Coutinho, Secretário, lavro a presente Ata às doze e zero minutos horas, que será
assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, oito de
dezembro de dois mil e dezesseis.
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