ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE
DEFICIENTES VISUAIS – CBDV
Aos doze dias do mês de março de 2016, às 20 (vinte) horas, em segunda convocação, se iniciou a
Assembleia Geral Ordinária da CBDV, realizada no Arcos Rio Palace Hotel, localizado à Av. Mem de
Sá, nº 177 – Lapa – Rio de Janeiro/RJ, onde estavam reunidas as entidades filiadas para deliberar
sobre os três pontos da pauta: leitura dos relatórios de atividade e financeiro; aprovação do parecer
do conselho fiscal referente às contas da CBDV do ano de 2015 e Assuntos Gerais. Sandro Laina
Soares, presidente da CBDV, abriu a assembleia geral ordinária e procedeu a verificação de córum.
Segundo informação passada pela secretaria geral da CBDV, eram 63 filiadas com direito a voto,
somando-se a elas, o presidente do Conselho de Atletas, o Sr. Alexsander Almeida Maciel Celente e
foi apurada a presença de 19 filiadas.
Em seguida, dando andamento a reunião, como dispõe o estatuto, iniciou a escolha entre os
presentes, para dirigir a Assembleia. O nome do Sr. Adonias José Clarindo foi indicado pelo Sr. Sandro
Laina Soares e aprovado pelos demais presentes. Sandro Laina Soares passa a presidência da
Assembleia para o Sr. Adonias José Clarindo, que indica a Sra. Mariana Erthal Nunes Ramos para
secretaria-lo. A seguir foi lido pela secretária o edital de convocação, enviado a todos por e-mail e
postado no site desta confederação, e foi feita a convocação de todas as associações filiadas com
direito a voto até o instante, cujos presentes encontram declarados em lista própria, anexa a esta
ATA.
Passando ao primeiro item da pauta, a secretaria fez a leitura do relatório administrativo, técnico e
financeiro, sendo solicitado pelo Sr. Silvan Cardoso de Azevedo, presidente da Associação dos
Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul – ADVIMS, a correção da data da Copa CAIXA Loterias de
Futebol de 5 – Série A que constava o período de 19 a 25 de setembro e foi realizado no período de
19 a 25 de outubro de 2015. Em seguida, o Sr. Kellerson Souto Viana, presidente da Associação dos
Deficientes Visuais de Belo Horizonte – ADEVIBEL solicitou que a leitura do relatório administrativo,
técnico e financeiro fosse interrompida e enviado via e-mail para todos os presentes e que fosse
direto para a leitura do Parecer do Conselho Fiscal. O presidente de Assembleia, o Sr. Adonias José
Clarindo, abriu para votação a sugestão do Sr. Kellerson Souto Viana tento apenas 03 (três) votos a
favor.
No segundo item da pauta, quando foi realizada a leitura do parecer do Conselho Fiscal, onde o
presidente do Conselho, o Sr. Raul Ferrarez Alves, falou que examinou todos os documentos com
sucesso. Na votação do parecer do Conselho Fiscal da CBDV do ano de 2015, apenas 01 (uma)
pessoa foi contra sendo aprovada a prestação de contas.
O terceiro item da pauta, assuntos gerais, Sandro Laina Soares, presidente da CBDV, pede a palavra
agradecer a toda equipe da CBDV e as organizações filiadas pelo empenho no cumprimento do
calendário de competições, treinamento e demais eventos. Também foi explanado ainda sobre o
aumento do repasse do CPB para a CBDV em virtude da aprovação da Lei Brasileira da Inclusão. Sem
nada mais a ser dito, Adonias José Clarindo agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a
Assembleia Geral Ordinária de 2012, às 21 (vinte e uma) horas.
Rio de Janeiro (RJ), 12 de março de 2016.
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