Ata 02/2015 Da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Desporto
de Deficientes Visuais - CBDV.
Aos sete dias do mês de dezembro, de dois mil e quinze, os membros do Conselho Fiscal da CBDV,
Senhores Marcelo Coutinho, Raul Ferrarez Alves e Sandro Luís da Silva, reuniram-se
extraordinariamente na sede na Entidade, sito à Av. Rio Branco, Nº 120, Sala 413, Edifício Comercial,
Centro Rio de Janeiro/RJ, em cumprimento ao Edital 02/2015 e aos Estatutos, para analisar a
prestação de contas referentes ao primeiro semestre do corrente ano. Os trabalhos iniciaram às
nove horas, obedecendo a ordem do dia. Conferido o quórum, a reunião prosseguiu, sendo feita
análise da previsão orçamentária do exercício de dois mil e quinze. A previsão orçamentária é de 4
milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos.
As análises de projetos iniciaram pelo Regional Nordeste de Goalball. Em seguida, proferiu a análise
do Regional Sudeste II de Goalball, a qual encontra-se de acordo com as normas fiscais. Logo, o
Regional Sul de Goalball, em Colombo/RS. Depois, passou-se a análise do Regional Centro-Norte, em
Campo Grand/MS. Por fim, foi verificado o projeto do Regional Sudeste I de Goalball. Todos os
projetos estão em conformidade com as normas de prestação de contas. Os projetos das fases de
treinamentos das seleções foram analisados. Analisou, também, a prestação de contas dos jogos
mundiais da IBSA. Fase de treinamento de goalball feminino e masculino também foi verificada.
Logo, iniciou-se os projetos referentes à manutenção administrativa. Os projetos foram analisados
mensalmente, os quais encontram-se devidamente corretos. As verificações foram feitas entre os
meses de janeiro e julho. Em seguida, foi verificado a bolsa incentivo técnico de goalball, que
encontra-se devidamente correta sua prestação de contas até o mês de maio. A bolsa incentivo aos
técnicos de futebol de cinco também encontra-se de acordo com as normas de prestação de contas e
foi realizada até o mês de julho. O projeto referente ao judô, com exceção do mês de março,
encontra-se analisado até o mês de agosto. Não havendo mais nenhum projeto a ser verificado e
após a leitura do parecer ser confeccionado e aprovado pelos membros do Conselho, eu, Marcelo de
Azevedo Coutinho lavro a presente lata que segue assinada por mim e pelos demais membros do
Conselho Fiscal da CBDV.
Rio de Janeiro, sete de dezembro de dois mil e quinze.
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