ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS – CBDV
Aos dezesseis dias do mês de março de 2013, às 10 (dez) horas e 11 (onze) minutos, em primeira convocação, iniciou-se a
Assembleia Geral Ordinária da CBDV, realizada no Instituto Benjamin Constant, localizado à Av. Pasteur, 350, sala 145, Urca,
onde estavam reunidas as entidades filiadas para deliberar sobre os quatro pontos da pauta: leitura dos relatórios
administrativo, técnico e financeiro; Aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente às contas da CBDV do ano de 2012;
Eleições para a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da CBDV e Assuntos gerais. Em cumprimento ao
que dispõe o Art. 43 do Estatuto em vigor, a Sra. Rosiane Rezende de Figueiredo, presidente da comissão eleitoral e de
credenciamento, presidiu a Assembleia Geral Ordinária da CBDV. Após a verificação do quórum, 62 entidades estavam aptas
a exercer seus direitos políticos. Depois do credenciamento, a comissão eleitoral identificou um quórum presencial de 28
entidades, correspondendo a mais de 1/3 dos seus membros, atendendo ao Art. 27 do Estatuto. Em seguida, dando
andamento a reunião, a Sra. Mariana Erthal Nunes Ramos foi indicada para secretariar a Assembleia. A seguir foi lido pela
secretária o edital de convocação, enviado a todos por e-mail e postado no site desta confederação, e foi feita a convocação
de todas as associações filiadas com direito a voto até o instante, cujos presentes se encontram declarados em lista própria,
anexa a esta ata. Passando ao primeiro item da pauta, a secretaria fez a leitura dos relatórios administrativo, técnico e
financeiro, não recebendo sugestões de alterações. Em seguida, passou-se ao segundo item da pauta, quando foi feita a
leitura do parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, iniciaram-se as eleições para a
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da CBDV, previamente inscritas junto a Comissão Eleitoral e de
credenciamento. Apenas uma chapa concorreu aos cargos da Diretoria Executiva, denominada Passos Rumo ao Futuro,
composta pelo Presidente Sandro Laina Soares e pelo Vice-presidente Helder Maciel Araújo. Como dispõe o Estatuto em seu
Art. 39, foi eleita por aclamação. A eleição em turno único para o Conselho Deliberativo aconteceu em seguida, contando
com 10 candidatos, sendo eleitos Adonias José Clarindo com 38 votos, Luiz Antônio Pedrosa com 36 votos, Jackson Bulhões
com 35 votos, Erondi Mocelin com 32 votos e Moiséis Bauer Luiz com 19 votos. Também participaram deste pleito, os
seguintes indivíduos: Anderson Dias da Fonseca com 10 votos, Roberto Nunes da Paixão com 5 votos, Carlos Ajur Cardoso
Costa com 2 votos, Luiz Carlos dos Santos com 2 votos e Paulo César Dias Alves com 0 votos. Concluída a eleição para o
Conselho Deliberativo, iniciou-se o pleito para o Conselho Fiscal, que aconteceu em turno único, contando com 5 candidatos,
sendo eleitos os seguintes indivíduos: Raul Ferrarez Alves com 38 votos, Marcelo de Azevedo Coutinho com 37 votos, Sandro
Luis da Silva com 28 votos, Valdomiro Rodrigues de Miranda com 7 votos e Lucia Maria da Silva com 4 votos. Os eleitos foram
empossados pela presidente da Comissão Eleitoral e de Credenciamento para cumprir o mandato entre 2013 e 2017. Os
administradores declararam, no ato de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
associação por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular. Contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. No quarto item de pauta, assuntos gerais, os Sr.
Gilson Gonçalves Josefino e Marcino Benedito de Oliveira, agradeceram aos companheiros eleitos e que confia na reeleição
da CBDV pelo trabalho feito, como por exemplo, o envio de bolas com guizo. Não tendo mais nada a ser dito, Rosiane
Rezende de Figueiredo agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária de 2013, às 12
(doze) horas e 25 (vinte e cinco) minutos.
Rio de Janeiro (RJ), 16 de Março de 2013.
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