Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Confederação Brasileira de
Desportos de Deficientes Visuais – CBDV, de 11 de dezembro de 2015.
Ao dia onze do mês de dezembro de 2015 às 09 horas e 55 minutos, no hotel OK, localizado na
Rua Senador Dantas, nº 24, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.131-203, iniciou-se a reunião
ordinária do Conselho Deliberativo da CBDV com a presença dos seguintes membros: Adonias
José Clarindo, Erondi Mocelin, Jackson Bulhões, Luiz Antônio Pedrosa, Moises Bauer Luis,
Alexsander Almeida Maciel Celente e Sandro Laina Soares.
A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Deliberativo que saudou os
presentes e adiantou a seguinte pauta: por questão de ordem, o Sr. Sandro Laina Soares
solicitou que fossem pontuados os Assuntos Gerais. Na sequencia se iniciou a discussão da
seguinte pauta.
O conselheiro Luiz Antônio Pedrosa sugeriu a divulgação de ata ou decisões tomadas
nas reuniões do Conselho Deliberativo, e foi esclarecido que todos os documentos são
divulgados no site da CBDV.
Em relação ao CREF, foi esclarecido que nenhum técnico e ou auxiliar técnico não
podem defender duas equipes na mesma competição. Com relação à distribuição de material
para as entidades foi esclarecido, que é feito pela comissão técnica de acordo com a
participação das entidades no calendário da CBDV.
O conselheiro Erondi Mocelin questionou a estrutura dos eventos, sendo esclarecido
de que existe uma equipe capacitada para realizar a avaliação dos locais dos eventos e de toda
infraestrutura e que o contra tempos fogem do controle da equipe técnica da CBDV.
Em seguida foram expostas as mudanças necessárias no Regulamento Geral e
Regimento Interno da CBDV, alterações nas resoluções da CBDV e orçamento para 2016 sendo
aprovado por unanimidade.
Nos assuntos Gerais, foi proposto pelo conselheiro Adonias José Clarindo que os
conselheiros tivessem candidaturas ilimitadas para a composição dos conselhos Fiscal,
Deliberativo e de Atletas, bem como a propositura do conselheiro Alexsander Almeida Maciel
Celente, que sugeriu a cobrança de anuidades das entidades filiadas e reconhecidas e sendo
deliberada que fosse posto em apreciação da Assembleia Geral.
Foi esclarecido que as entidades reconhecidas para serem consideradas filiadas devem
seguir a rigor o Estatuto em vigor.
A título de informes, da Diretoria Executiva da CBDV informou que está sendo
viabilizado um projeto de fomentação das modalidades desportivas administradas pela CBDV

junto aos jovens e, da intensão de realizar um curso de formação na área de captação de
recursos para as entidades filiadas.
Eu, Mariana Erthal Nunes Ramos, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e
por todos os presentes.
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