ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS – CBDV

Aos sete dias do mês de maio de 2011, às 11 (onze) horas e 05 (cinco)
minutos, em segunda convocação, se iniciou a Assembleia Geral Extraordinária
da CBDV, realizada no Instituto Benjamin Constant, localizado à Av. Pasteur,
350, sala 251, Urca, onde estavam reunidas as entidades filiadas para deliberar
sobre os dois pontos da pauta: leitura dos relatórios de atividade e financeiro e;
aprovação do parecer do conselho fiscal referente às contas da CBDV do ano
de 2010.
Inicialmente o presidente da confederação, Sandro Laina Soares, agradeceu a
presença de todos, cumprimentando pelo esforço que cada um fazia para
chegar até o IBC; falou um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido e
aproveitou a oportunidade para apresentar a equipe de trabalho da CBDV.
Em seguida, dando andamento a reunião, foi escolhido o presidente da
assembleia, como exige o estatuto vigente para assembleias de prestação de
contas em seu artigo 26, § 2°. A indicada pelos presentes foi a Srta. Rosiane
Rezende de Figueiredo, coordenadora financeira da CBDV, que aceitou a
indicação e indicou a Srta. Rosane Barros Nascimento para secretariá-la, como
lhe faculta o estatuto no mesmo artigo 26, § 3°.
A seguir foi lido pela secretária o edital de convocação, enviado a todos por email e postado no site desta confederação, e foi feita a convocação de todas as
associações filiadas com direito a voto até o instante, com seu respectivo
CNPJ, que se segue: entidades fundadoras - Associação Matogrossense dos
Cegos

(AMC),

36.910.602/0001-23;

Associação

Rondonopolitana

de

Deficientes Visuais (ARDV), 03.472.143/0001-94; Federação Paulista de
Desportos para Cegos (FPDC), 07.273.375/0001-74; Instituto dos Cegos da
Paraíba

Adalgisa

Cunha (ICP),

09.142.183/0001-54;

Associação

dos

Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul (ADVIMS), 01.534.346/0001-32;
Urece

Esporte

e

Cultura

(URECE),

07.906.237/0001-85;

Associação

Pernambucana de Cegos (APEC), 08.960.767/0001-74; Associação dos
Deficientes Visuais do Estado de Goiás (ADVEG), 00.037.754/0001-16;
Associação dos Deficientes Visuais do Paraná (ADEVIPAR), 75.014.324/000188; União de Cegos Dom Pedro II (UNICEP), 27.568.302/0001-17; Instituto

Benjamin Constant (IBC), 00.394.445/0272-12; Centro de Apoio Pedagógico ao
Deficiente Visual (CAP-BA), Associação Atlética de Deficientes Visuais (AADV);
Associação dos Deficientes Visuais de Campos (ADVC), 30.418.461/0001-40;
Associação

dos

Deficientes

Visuais

de

Belo

Horizonte

(ADEVIBEL),

21.950.068/0001-01; Federação de Esporte para Cegos do Estado do Rio de
Janeiro (FECERJ), 08.308.853/0001-05; Associação dos Cegos do Rio Grande
do Sul (ACERGS), 92.896.851/0001-82; Centro Desportivo Maranhense de
Cegos (CEDEMAC), 03.062.633/0001-12; Centro de Emancipação Social e
Desportiva

de

Cegos

(CESEC),

56.091.127/0001-18;

Instituto

Sul-

Matogrossense para Cegos Floriano Vargas (ISMAC), 03.271.764/0001-00;
Associação Paraibana de Cegos (APACE), 09.154.832/0001-37; Associação
Paraibana de Deficientes Visuais (APADEVI), 04.883.869/0001-82; Federação
Nordestina de Esporte para Cegos (FENEC), 08.073.693/0001-54; Associação
de Pais e Amigos e Deficientes Visuais (APADV), 69.120.236/0001-68;
entidades filiadas - Associação dos Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos
(ADEVITA), 11.132.536/0001-87; Associação para Valorização de Pessoas
com Deficiência (AVAPE), 43.337.682/0001-35; Associação dos Deficientes
Visuais e Amigos de Sinop (ADEVAS), 08.166.120/0001-75; Associação
Barragarcense dos Cegos (ABC), 00.888.184/0001-78; Federação Matogrossense de Desporto para Cegos (FMDC), 11.343.087/0001-16; Instituto dos
Cegos do Estado do Mato Grosso (ICEMAT), 14.914.071/0001-04; Associação
Catarinense

de

Esportes

Adaptados

(ACESA),

11.233.672/0001-63;

Associação Moacyr de Judô, 48.512.339/0001-01; Associação Jeguieense de
Cegos (AJECE), 42.718.171/0001-09; Grupo de Voluntários Copistas e
Ledores

para

Cegos

(GVCLC),

14.738.900/0001-45;

Associação

dos

Deficientes Visuais do Estado de Rondônia (ASDEVRON), 04.548.276/000160; União Baiana de Cegos (UBC), 11.757.342/0001-77; Associação Mauaense
de Assistência e Apoio aos Deficientes Visuais (AMADEVI), 08.932.294/000100; Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas (ADVP Judô
Solidário), 11.245.085/0001-94; Associação dos Deficientes da Grande São
Pedro (ADGRASP), 12.383.849/0001-70; Federação Espírito Santense de
Esportes

para

Cegos

(FESCE),

11.690.751/0001-01;

Associação

de

Deficientes Visuais de Petrolina (ADVP), 05.301.546/0001-04; Associação dos
Deficientes Visuais e Amigos do Sudeste do Pará (ADVASP), 10.835.156/0001-

46; Fundação João Theodósio Araújo (FJTA), 21.593.520/0001-25; Associação
dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves (ADVBG), 91.982.769/0001-08;
Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD),
24.507.865/0001-07; Federação Paradesportiva do Estado da Paraíba
(FEPADE/PB), 10.553.712/0001-91; Associação Paraolímpica de Paranaguá
(APP), 11.395.814/0001-99; Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e
Lazer (FUTEL), 20.260.121/0001-80; Associação Gaúcha de Futsal para Cegos
(AGAFUC), 13.543.237/0001-60; Associação Caruaruense de Cegos (ACACE),
07.493.857/0001-30; Associação de Cegos do Estado do Ceará (ACEC),
11.088.846/0001-41; Associação Brasiliese de Deficientes Visuais (ABDV),
00.718.254/0001-40; União dos Deficientes de Jundiaí e Região (UDJR),
97.437.545/0001-00; cujos presentes se encontram declarados em lista
própria, anexa a esta ata.
Em questão de encaminhamento, o presidente da CBDV, Sandro Laina,
sugeriu a inversão da pauta para agilizar os trabalhos, já que o item 2 deveria
ser deliberado, enquanto o 1, era somente informativo. A sugestão foi acatada
pela mesa, sem objeções da plenária.
Iniciando pelo segundo item da pauta, a secretaria leu o parecer do conselho
fiscal que foi aprovado por todos os presentes.
Em seguida, o presidente da confederação fez uma correção, dizendo que o
relatório que deveria ser lido era o de atividade e técnico, e não o de atividade
e financeiro, como informado no edital, pedindo que fosse consignado em ata a
correção realizada. O mesmo deu continuidade pedindo desculpas pelo
documento ainda não estar pronto, mas aproveitou para fazer uma explanação
do que estará constando no mesmo. Explanando quanto às atividades
realizadas pela CBDV em 2010, Sandro falou da importância política da
confederação se filiando ao Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB e dos
eventos que esta confederação apoiou, o Brasileiro de Powerlifting, realizado
em São Bento do Sul/SC e o Brasileiro de Futebol B2/B3, realizado em Vila
Velha/ES. Disse que o relatório seria encaminhado posteriormente às filiadas e
reconhecidas, bem como seria postado no site oficial da CBDV.
Oferecidas as explicações pelo presidente da CBDV, a presidenta da
assembleia informou que hoje existem 53 entidades filiadas à CBDV, 26

entidades reconhecidas e 22 entidades se fizeram presentes pelos seus
representantes ou representadas por procuração.
Não tendo mais a ser dito, Rosiane Rezende de Figueiredo agradeceu a todos
pela presença e deu por encerrada a assembleia geral extraordinária de 2011,
às 11 (onze) horas e 29 (vinte e nove) minutos.
Rio de Janeiro (RJ), 07 de maio de 2011.
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