ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS – CBDV
Aos dez dias do mês de dezembro de 2015, às 14 (duas) horas, em primeira convocação, iniciouse a Reunião do Conselho de Atletas da CBDV, realizada na Avenida Rio Branco, 120, salas
411/413 - Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20040-001, onde estavam presentes os Conselheiros
Alexsander Almeida Maciel Celente, Edson Ribeiro Junior, Mauro Germano de Oliveira, Ricardo de
Oliveira e Deanne Silva de Almeida para deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Criação de uma comissão para avaliar locais candidatos a sediar competições. Avaliar itens
como: Ginásio - arquibancadas, acústica, etc. Acessibilidade - Hotel, alojamento, restaurantes,
etc: Felipe da área técnica informou que a avaliação do local de competição sempre foi feita.
Pediu desculpas pelo local da competição da Copa Loterias Caixa de Goalball, pois nesta
houve falha na vistoria do local. Quanto à acessibilidade, será cobrado dos locais contratados.
2. Possibilidade da CBDV ser apoiadora nos torneios locais, como os Grand Prix: Felipe informou
que a CBDV apoia sempre que possível os eventos federados, ou seja, o evento que precise de
apoio, tem que estar sendo organizado por uma Federação local.
3. Inclusão de um critério de desempate no regulamento do Goalball: O Conselheiro Alexsander,
representante do Goalball, solicitou a inclusão do critério de desempate Menor número de gols
sofridos. A inclusão será avaliada pela Diretoria da CBDV.
4. Programação de horário na competição de Judo: A Conselheira Deanne, representante do
Judô, solicitou que no início de cada dia de competição, seja disponibilizada uma grade de
horários das lutas por categorias, para que facilite aos atletas organizarem sua alimentação.
Felipe informou que isso é possível, e que nas próximas competições fará o possível para
implantar esta solicitação.
5. O Felipe Menescal fez a leitura dos Regulamentos das Modalidades, para os Conselheiros, e os
mesmos foram aprovados.
6. O Conselheiro Alexsander informou que o regimento interno do conselho de atletas será criado e
submetido a diretoria da CBDV para sua aprovação, até o dia 31 de janeiro de 2016.
7. O presidente da CBDV, o Sr. Sandro Laina Soares, informou ao Conselho que os cursos de
capacitação de técnicos aconteceram nas competições nacionais de cada modalidade do ano
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de 2015 e, que se manterá nos próximos anos. Informou também que, em março de 2016, será
oferecido as entidades filiadas um curso de captação de recursos. Também informou sobre um
andamento de um projeto de formação de jovens atletas através dos Institutos de Cegos
existentes no Brasil.

Rio de Janeiro (RJ), 10 de dezembro de 2015.
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