ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CBDV

ATA 01/2015. Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quinze reuniram-se os
membros do conselho fiscal na sede da CBDV, na Avenida Rio Branco 120, sala 413,
Centro, Rio de Janeiro/RJ. Contanto com a presença de todos os membros titulares, Sr.
Marcelo de Azevedo Coutinho (secretário), Sr. Raul Ferrarez Alves (presidente) e o Sr.
Sandro Luís da Silva (titular), a reunião iniciou-se às quatorze horas conforme edital
01/2015, o qual tratou-se da seguinte pauta: análise da prestação de contas da
Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e confecção do parecer
conclusivo referente ao exercício de 2014. Foram feitas as analises das prestações de
contas dos eventos esportivos previstos para o período e das contas de manutenção
administrativas, bem como o balanço contábil. Os trabalhos iniciaram com análise das
contas de manutenção. Após verificar os livros mensais das contas, onde nada de irregular
fora encontrado, passou a análise dos projetos esportivos. Os projetos direcionados ao
Goalball encontram-se sem qualquer situação que comprometa sua veracidade na aplicação
dos recursos destinados. Em seguida, fez análise dos projetos do Futebol de 5, os quais
também se encontra devidamente em concordância na sua execução, bem como os
projetos de Judô. A reunião foi suspensa às dezessete horas do dia cinco de março, sendo
retomada no dia seis de março às oito horas e trinta minutos, com análise do balando
contábil. Assim, ao final das verificações de todos os projetos e do balanço contábil, não
havendo mais nenhum documento a ser analisado, o conselho fiscal elaborou o Parecer
Conclusivo recomendando a aprovação das contas do exercício de dois mil e quatorze. Em
seguida, encerrou a reunião às onze horas, e, eu, Marcelo de Azevedo Coutinho, secretário,
lavro a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros do conselho
fiscal. Seis de março de dois mil e quinze.
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