ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS - CBDV
Dia: 12 de junho de 2010
Local: Instituto Benjamin Constant, localizado à Av. Pasteur, 350, Urca - Rio de Janeiro
Horário: 16:47 horas (dezesseis horas e quarenta e sete minutos)
No dia 12 de junho de 2010, às 16:47 horas, reuniram-se, extraordinariamente, em
primeira convocação, na sala 251 do Instituto Benjamin Constant, logo após o término
da primeira assembléia convocada para este dia, as associações filiadas fundadoras, para
deliberar sobre os temas em pauta.
Inicialmente, como exige o estatuto vigente para assembléias de prestação de contas em
seu artigo 26, § 2°, foi escolhido o presidente da assembléia. O indicado pelos presentes
foi o Sr. Moises Bauer Luiz, que aceitou a indicação e indicou a Srta. Rosane Barros
Nascimento para secretariá-lo, como lhe faculta o estatuto no mesmo artigo 26, § 3°.
A seguir, foi lido pela secretária o edital de convocação, enviado a todos por e-mail.
Quanto ao item 1 da pauta, relativo às filiações, foi dito pelo presidente da assembléia
que, devido a reforma estatutária conclusa na assembléia anterior, é agora função do
secretário geral a aprovação das filiadas em seu artigo 20, parágrafo primeiro, a quem
ele remetia todos os pedidos. Todos os presentes concordaram.
Em relação ao item 2, que tratava da leitura do relatório de atividades e administrativo,
foi proposto pelo presidente da CBDV, Sandro Laina Soares, que o mesmo fosse
enviado por e-mail aos presentes e a todas as associações, tendo em vista a hora já
avançada e a desnecessária deliberação sobre o mesmo. Todos estiveram de acordo.
No item 3, relativo a leitura e aprovação do parecer do conselho fiscal sobre as contas
da CBDV, o presidente da assembléia convidou o presidente do Conselho Fiscal, Sr.
Raul Ferrarez Alves para que fizesse a leitura.
O presidente do Conselho Fiscal falou rapidamente da necessidade de se realizar uma
boa gestão dos recursos, que aquele conselho se estendia a todas as entidades. Frisou
que a CBDV não tinha tido nenhuma movimentação no ano de 2009, mas que o
conselho era válido mesmo assim. Em seguida, passou o parecer às mãos da secretária
da assembléia, solicitando que ela a lesse.
Após a leitura, o presidente da assembléia solicitou dos presentes a aprovação ou
reprovação do parecer, tendo sido aprovado por todos os presentes.
A seguir, o Sr. José Antonio Freire solicita que fique consignado em ata que a APACE Associação Paraibana de Cegos, representada por ele nesta e na assembléia de fundação
da CBDV, por um erro não constou da lista de presentes da ata de fundação. Tal fato se
comprovou com a procuração dada a ele, encontrada pela secretária Rosane Barros, no
envelope onde se encontram todos os documentos relativos à fundação.

Em seguida, às 17:03 horas, Moises Bauer Luiz, presidente da assembléia geral
extraordinária, agradece a todos e dá por encerrada a assembléia.
Rio de Janeiro (RJ), 12 de junho de 2010.
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