Ata da Reunião do Conselho Deliberativo
Dia: 23 de março de 2018
Local: Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, localizado na Rua Orfanato, nº 760,
sala 72, Vila Prudente, São Paulo.
Às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), com a presença dos membros Sandro Rodrigues,
presidente do Conselho, Alexsander Almeida Maciel Celente, Erondi Mocelin, Antônio Sérgio Soares,
José Antônio Ferreira Freire, presidente da CBDV e Helder Maciel Araújo, Secretário Geral da CBDV, o
presidente do Conselho Deliberativo, Sandro Rodrigues, abre os trabalhos, já passando de imediato ao
primeiro item da pauta. Informe do Orçamento 2018, foi apresentado pelo presidente da CBDV de
maneira sucinta os orçamentos e recursos da Confederação para o Ano de 2018, apresentou-se os
orçamentos já aprovados pela lei Piva, apoio recebido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro durante fases
de treinamentos e eventos da entidade, bem como outras iniciativas que vem sendo realizadas pela
CBDV visando à captação de recurso. Sandro indagou ao presidente da CBDV a respeito do
planejamento e contas da última gestão, o Presidente José Antônio afirmou que não houve problemas
administrativos da Gestão passada. Passou-se para o segundo item da pauta, leitura da Ata do Conselho
Fiscal realizada nos dias 22 e 23 de março de 2018. Maíra Fiorentino, secretária da CBDV, fez a leitura do
parecer conclusivo do conselho fiscal referente ao ano de 2017 aos membros do Conselho. Logo após a
leitura Secretário Geral da CBDV, Helder Maciel, explicou rapidamente todos os procedimentos
realizados no processo de prestação de contas e auditoria, a fim de demonstrar seu rigor e seriedade
observando o fato de que mais de uma instância faz a análise das prestações. Passou-se para o terceiro
item da ata, aprovação do regulamento geral. Neste item da pauta o secretário geral apresentou os
pontos que sofreram alteração do Regulamento, foi exemplificado pelo secretário Geral as pequenas
alterações, e não houve nenhum questionamento a respeito das mudanças. Passou-se para o último
item do pauta, assuntos gerais. Sandro fez um questionamento acerca da organização do regulamento
das Modalidades, sobre transmissão ao vivo dos eventos da CBDV e se existiam regras de patrocínio
uma vez que os jogos passarão a ser transmitidos ao vivo. Helder explicou que não haverá um padrão e
cada grupo poderá trazer o seu próprio patrocínio sem restrição. Zé Antônio disse que o CPB dará
suporte na questão de padronização estética para se adequar à televisão, tendo em vista a importância
da apresentação visual. Discorreu-se dentro deste tópico a importância das transmissões para busca de
novos patrocínios e novas prospecções e projetos que trarão maiores benefícios para as entidades bem
como a importância do Comitê Paralímpico brasileiro como um grande parceiro para que possa vir a
ocorrer a ampliação do investimento nas modalidades. O presidente agradeceu a parceria de todos
nesse primeiro ano de gestão, outros membros também elogiaram o trabalho que vem sendo
desenvolvido. E às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), reunião foi encerrada. Eu José Antônio
secretariei os trabalho e redigi a presente ata.
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