Ata 01/2014 da reunião ordinária do Conselho Fiscal da CBDV

Aos 20 dias do mês de março de dois mil e quatorze, na sede da Confederação
Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, sito à Av. Rio Branco, nº 120, sala
411/413, 4º andar, bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os membros do
Conselho Fiscal, sob a convocação do seu presidente, Sr. Raul Ferrarez Alves,
conforme edital nº 01/2014 expedido em 15 de março do corrente ano. A reunião foi
aberta às quatorze horas, visto que haviam todos os membros presentes, sendo:
Marcelo de Azevedo Coutinho (secretário), Sandro Luís da Silva (membro titular do
conselho fiscal) e Raul Ferrarez Alves (presidente). Inicialmente, a Diretora
Financeira da CBDV deu boas vindas a todos, dando alguns esclarecimentos sobre
a prestação de contas do exercício anterior. Logo, os trabalhos foram iniciados pelo
Órgão, proferindo análise dos projetos e programa executados. Os primeiros
projetos analisados, foram convênio celebrado entre a CBDV e INFRAERO para a
realização do Grand Prix de Judô, que se encontram devidamente corretos. Em
seguida, foram verificados os projetos referentes às ações administrativas que não
apresentaram nenhuma irregularidade. A reunião foi suspensa às 17:30 horas do dia
20 de março, retornando às 08:00h do dia seguinte. Os trabalhos reiniciaram com a
analise da prestação de contas da manutenção que também se encontra aprovados,
tendo apenas uma pendência no mês de março, a qual está em processo judicial
movido pela CBDV contra a Caixa Econômica Federal a fim de ressarcimento a
CBDV. Posteriormente, foi realizada análise da prestação de contas dos eventos
relativos ao Futebol de 5, a qual não apresentou nenhuma irregularidade. Os
projetos relacionados ao Goalball, que foram verificados em seguida, encontram-se
devidamente corretos. Após as devidas verificações de todos os processos
referentes a prestação de contas do exercício de 2013, o Conselho Fiscal, depois de
discutir, deu início a elaboração do parecer conclusivo, aprovou por unanimidade as
contas, sugerindo que o mesmo seja feito pela Assembleia. Em seguida, os
conselheiros se reuniram com os membros do Conselho Deliberativo para
apresentar o parecer favorável às contas da diretoria executiva. Sendo assim, não
havendo mais nenhum assunto a ser discutido, eu, Marcelo de Azevedo Coutinho,
secretário, lavro a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais
membros do Órgão. Rio de Janeiro/RJ, vinte e um de março de dois mil e quatorze.
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