ATA DA POSSE DO CONSELHO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS DE DEFICIENTES VISUAIS – CBDV
Aos 23 dias do mês de janeiro de 2017, às 13 (treze) horas e 58 (cinquenta e oito) minutos, 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, Ricardo de Oliveira, Hélio Roberto Passos, Ivan de Oliveira
Freitas e Flávio da Silva Moura.
O Presidente da CBDV, Sandro Laina Soares, abre a reunião explicando sobre à importância do
Conselho e suas espectativas junto aos atletas com Deficiência Visual, no Brasil.
Sandro solicitou que todos se apresentassem. O que foi feito na seguinte ordem: Ivan
(representante do Futebol de 5), Alexsander (representante do Goalbal)l, Hélio (representante do
do Judô) , Ricaro (representante do Powerlifting) e, Flávio (representante do Futebol B2/B3).
Sandro solicita que se conste a necessidade de de haver uma mobilização maior junto aos atletas e
suas respectivas modalidades sobre a improtância da politização e desenvolvimento do Conselho.
Sandro faz salientação sobre à importância de se conhecer os regulamentos das modalidades, para
o ano de 2017, paralímpicas geridas pela CBDV e o último item, a eleição do Presidente da CBDV.
Alexsander solicitou para o Sandro fazer uma esplanação sobre as verbas das modalidades, o qual
disse que se trabalhava com 4 fontes básicas porém, nesse ano perdeu-se a Fonte do Ministério
(SICONV), o convênio da Caixa está em análise pela instituição mantenedora da verba; INFRAERO
continua mantendo o convênio com a manutenção dos valores; A Lei Piva está com reduções
percentuais advindas pelo COB, ao CPB, que é quem faz o repasse para as confederações.
Felipe Menescal fez uma esplanação dos regulamentos das modalidades, iniciando pelo Futebol de
5, passando as propostas de alterações feitas pelas associações.
Para definição do Presidente do Conselho de Atletas, Ivan e Alexsander demonstraram interesse
pela função, ficando o Alexsander com o cargo através da votação dos membros participantes.
Como primeiro ato, Alexsander sugeriu que Ivan assumisse a Secretaria do Conselho de Atletas,
sugestão essa que foi aprovada por todos.
Hélio solicitou ao Presidente, que se discutisse com a CBDV, sobre a possibilidade de se criar uma
equipe de Judô para crianças.
Eu, Ivan de Oliveira Freitas, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim (secretário) e por
todos os presentes.
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