Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Confederação Brasileira de Desportos
de Deficientes Visuais – CBDV, do ano de 2012.
Aos treze dias do mês de abril de 2012, às 18 horas e 05 minutos, na sede da Confederação
Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais – CBDV, localizada na Avenida Rio Branco,
120/413, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-001, foi realizada a Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo para apreciação das resoluções de diretoria e atos presidenciais da
CBDV para o ano de 2012. A sessão foi iniciada às 18 horas e 05 minutos presidida pelo Sr.
Anderson Dias da Fonseca e contou com a participação dos demais conselheiros: Jackson
Bulhões, Ivan Oliveira Freitas e Adonias José Clarindo. Na oportunidade foi esclarecido pelo
presidente da CBDV, Sr. Sandro Laina Soares, os seguintes questionamentos: o provimento de
recursos para a ajuda financeira aos atletas componentes de Seleções de Goalball e de Judô; o
monitoramento e fiscalização dos locais sede das competições e eventos da CBDV a serem
realizados no corrente ano; as medidas tomadas pela CBDV para a realização das modalidades
Paradesportivas (Power Lifting e Futebol B2/B3) para este ano; uma breve conversa sobre o
regulamento e o regimento interno da CBDV que estão em fase de estruturação, para futura
apreciação deste conselho. O presidente falou também da criação e instalação do Tribunal de
Justiça Paradesportiva da CBDV e de sua composição, visando a sua efetivação para os Jogos
Regionais 2012. Encerrando a sessão, ocorreu uma breve discussão sobre as estratégias para
implementar um projeto de formação de formação de novos árbitros de Goalball, bem como a
ascensão do quadro já existente. Não havendo mais nada, às 19 horas e 55 minutos foi
encerrada a reunião.
Eu, Camila Queiroz Oliveira, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, assinada por mim,
secretária, pelo presidente e pelos demais membros da sessão.
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