Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Desportos de
Deficientes Visuais – CBDV
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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil de dezessete, em cumprimento ao Edital
de convocação zero um do ano corrente, o Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de
Desportos de Deficientes Visuais – CBDV, estando presentes os senhores Raul Ferrarez Alves
(Presidente), Marcelo de Azevedo Coutinho e Sandro Luis 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, o Presidente do Órgão faz um balanço da gestão deste Conselho,
ressaltando que a tarefa desempenhada pelos conselheiros é algo que contribui no
desenvolvimento de ações da Diretoria Executiva, dando-a garantias de realizar um trabalho
responsável à frente da Entidade. Ao cumprir com as obrigações inerentes às funções
estabelecidas do Estatuto da CBDV, os membros do Conselho Fiscal sentem-se honrados por
fazer parte da história da CBDV que, ao longo desses anos, vem trabalhando para a
consolidação do desporto de cegos em nosso país. A atual gestão, juntamente com os
Conselhos Fiscal e Deliberativo, trabalharam incansavelmente para a elevação moral da
Entidade e do esporte de alto rendimento através de suas parcerias com as entidades filiadas
e órgãos públicos/privados. Salientou-se, também, que a CBDV se sentiu honrada diante da
nota publicada no site da UOL, no dia oito de dezembro de dois mil e dezesseis. Nós,
conselheiros, também, nos sentimos premiados por esta notícia, visto que sempre presamos
pelo bom andamento dos trabalhos para os quais fomos designados pelas filiadas no pleito de
2012. Essas, por sua vez, fazem parte desta conquista importante para a CBDV que sempre
primou por uma gestão responsável e comprometida com as normas legais (Estatutos e leis
superiores) que normatizam o funcionamento da Instituição. Para reforçar o
comprometimento da Diretoria Executiva e Financeira da CBDV e do Conselho Fiscal, o
Tribunal de Contas da União (TCU) sob o “processo nr. TC 023.922/2015-0, que trata da
consolidação de Fiscalização e Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar a
aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei
10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva), mediante auditorias de conformidade.” Face ao exposto,
verifica-se a credibilidade da CBDV perante a este importante Órgão de controle fiscal do
Governo Federal quanto às aplicações dos recursos oriundos dos cofres públicos. Isso
fortalece mais ainda a entidade quanto ao trabalho responsável que vem desenvolvendo ao
longo de sua gestão. Estão, este Conselho agradece a cada membro que não se negou em dar
sua contribuição para a CBDV, bem como a Diretoria Executiva e equipe financeira pela
reciprocidade no tratamento respeitoso ao longo desses anos. Agradece a todos os
funcionários da CBDV por receber os conselheiros na sede da entidade de forma muito
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respeitosa. Ao Iniciar as verificações, observou-se que o primeiro semestre já havia sido
analisado em dezembro do ano anterior, restando, portanto, os projetos do segundo
semestre. Sendo assim, os primeiros projetos analisados foram os referentes a parte de
manutenção administrativa, sendo verificados dos esses de julho a dezembro. 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, os quais se encontram em conformidade com os padrões contábeis.
Os projetos voltados às fases das seleções de base do futebol de cinco e goalball (masculino e
feminino), além do judô. Esses projetos também se encontram em devida regularidade. Os
projetos direcionados as reuniões dos Conselhos Fiscal e Deliberativo também foram
verificados e se encontram em plena regularidade. Os trabalhos foram suspensos às dezenove
horas do dia vinte e quatro. Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco os trabalhos
foram retomados com a presença de todos os conselheiros. Logo, foram analisados os
projetos das Copas Loterias Caixa de Futebol de cinco Série A e Série B, os da Copa Brasil de
Goalball (masculino e feminino) e do Grand Prix Infraero de Judô, onde os mesmos estão
devidamente corretos. Este Conselho verificou que há uma quantia em dólares ($58.800,00).
Os valores apresentados são oriundos de pagamentos de inscrições das competições
internacionais realizada pela CBDV. Sendo assim, não havendo mais nenhum projeto a ser
analisada, eu, Marcelo de Azevedo Coutinho, Secretário, lavro a presente Ata às onze horas e
trinta minutos, que será assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal. Rio de
Janeiro, vinte e cinco de março de dois mil e dezessete.
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