Reunião Conselho de Atletas
Aos 12 dias do mês de Setembro de 2017, às 14:38 (quatorze horas e trinta e oito minutos),
iniciou-se a Reunião do Conselho de Atletas da CBDV, realizada na à Rua do Orfanato, 760, Sala
72, Vila Prudente – SP, CEP: 03131-010, onde estavam presentes os Conselheiros Alexsander
Almeida Maciel Celente, Hélio Roberto Passos, Ivan de Oliveira Freitas e Flávio da Silva Moura.
Além da presença dos senhores José Antonio Ferreira Freire, Helder Maciel Araújo e Carlos Felipe
Ferreira Menescal Conde, representantes da CBDV.
O Senhor Alex solicitou ao Ivan para apresentar a pauta da reunião, como segue:
Pauta:
1. Propor a criação de Regionais de Judô, com participação obrigatória nas etapas subsequentes;
- Hélio explicou que a necessidade da criação dos Regionais ou de mais uma etapa do Grand Prix,
é principalmente, pela importância de se inserir as crianças nas competições. José Antonio explicou
que a dificuldade é garantir verba para a inserção das crianças na faixa etária de 6 anos para cima.
Helder explicou que a intenção da CBDV é ampliar as competições de Judô, através da
formalização de parcerias com as Federações Convencionais, para que os Deficientes Visuais
possam participar de suas competições.
2. Futebol B2-B3: Utilização da Bola com Guizo, para facilitar para os Atletas B2;
- Helder colocou que é preciso, em primeiro lugar, moralizar a modalidade, através de uma
classificação funcional séria. Felipe disse que a dificuldade é adquirir uma bola que atenda às
exigências regulamentares da modalidade. José Antonio explicou que um dos problemas do
Futebol B2-B3, é a falta de verba para a modalidade, em razão dela não ser uma modalidade
Paralímpica.
3. Inserir o representante de Atletas de cada modalidade, para participar do congresso de sua
modalidade.
- Por decisão tomada em reunião, resolveu-se que a participação do representante de Atleta é
facultativa, sendo a decisão de participação, dele.
Modalidades Coletivas
4. Sugestão de apenas um estrangeiro por modalidade;
- José Antônio explicou que a intenção é diminuir gradativamente. Todavia, é preciso criar uma
política de fomentação, pois no Futebol de 5 está reduzindo o número de jogadores ano a ano.
5. O empréstimo de Atletas pode ocorrer, desde que sua presença fique garantida na entidade de
origem para o ano subsequente, pelo menos para as disputas regionais;
- Os dirigentes da CBDV concordaram com a proposta e pretendem levar adiante.
Helder sugere que para o próximo ano, as transferências sejam feitas apenas, com
Reconhecimento de Firma.

6. Goalball: Ampliar o número de 8 para 12 equipes femininas na Copa Loterias Caixa;
- Felipe explica que o número de equipes femininas participantes nos regionais, é inferior às
equipes masculinas. Para o próximo ano haverá a Série B, que, acredita José Antonio, suprirá essa
solicitação.
Sugere-se a definição das equipes que participarão da Copa Loterias, através da proporcionalidade
percentual;
A partir da criação da Série B, esse critério de proporcionalidade passa a ser subjetivo, já que as
equipes da Série A serão definidas na disputa das Séries e as da Série B, serão definidas nos
regionais.
6.1. Alex propõe que caso a entidade tenha interesse em adquirir um atleta emprestado, ela leve
apenas 5 atletas para a disputa regional;
- Essa ação se torna inviável, em razão de vários fatores que interferem no desenvolvimento da
modalidade, explica Felipe.
Alex discorreu sobre as dificuldades de se ter árbitros aptos para apitarem os Jogos de Goalball,
então, Helder explicou que o problema é a quantidade mínima de jogos que os árbitros da CBDV
atuam durante o ano. José Antonio explicou que isso tem melhorado, já que tem aumentado o
número de competições extra oficiais no país e que a CBDV tem ajudado as Federações na
contratação para seus eventos.
Antes de encerrar, Helder ressaltou sobre a importância da Reunião, pois, o objetivo é sempre
construir um Paradesporto com grandeza. José Antônio agradece dizendo que essa reunião foi
importante para pensamento do Paradesporto e desejou um bom retorno para todos.
Eu, Ivan de Oliveira Freitas, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim (secretário) e por
todos os presentes.
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