PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
O Conselho Fiscal, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, reuniu
ordinariamente com a finalidade de analisar a prestação de contas referente ao exercício de 2016,
conforme Edital 01/2017. Os documentos foram encaminhados ao Conselho Fiscal pela Diretoria
Executiva e Financeira da entidade. Na análise de todos os documentos, os quais foram verificados pelo
Órgão, conforme segue:
I. Projetos de manutenção administrativa;
II. Projetos dos Campeonatos Regionais e das Copas Loterias Caixa de Futebol de 5 Série A e Série B;
III. Projetos dos Campeonatos Regionais e da Copa Loterias Caixa de Goalball;
IV. Projetos Grand Prix Infraero de Judô;
V. Projetos das fases de treinamento das seleções masculino feminino de goalball e da seleção
brasileira de futebol de 5;
VI. Verificação dos valores em caixa $58.800,00.
O Conselho Fiscal durante o exercício em questão, assim como esta diretoria, foram agraciados pela
notícia no site da UOL sobre a análise do Tribunal de Contas da União (TCU) nas prestações de conta da
CBDV, a qual não apresentou nenhuma irregularidade na execução dos recursos públicos, conforme o
“Processo do TCU nr. 023.922/2015-0, que trata da consolidação de Fiscalização e Orientação
Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliara aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998
(Lei Pelé), alterada pela Lei 10-264/2001 (Lei Agnelo/Piva), mediante auditorias de conformidade.” Vale
salientar a importância das entidades filiadas a CBDV que conferiu a Diretoria Executiva, o Conselho
Deliberativo e ao Conselho Fiscal a responsabilidade de assim proceder. Face ao exposto, o Conselho
Fiscal não tendo encontrado nenhuma irregularidade, o Órgão confirma a veracidade na prestação de
contas no referido exercício em que os projetos foram executados pela diretoria da Confederação
Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais – CBDV, o Conselho Fiscal sugere a esta Assembleia a
aprovação das contas referente ao exercício de 2016.
RIO DE JANEIRO (RJ), 25 de março de 20176.
_______________________________
RAUL FERRAREZ ALVES
Presidente do Conselho Fiscal
_________________________________
MARCELO DE AZEVEDO COUTINHO
Secretário do Conselho Fiscal
________________________________
SANDRO LUÍS DA SILVA
Membro Titular do Conselho Fiscal

Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV)
Av. Rio Branco, 120/ 413 – Centro
Rio de Janeiro | RJ | Brasil | CEP: 20040-001

Fone: +55 21 2224.5775
cbdv@cbdv.org.br
www.cbdv.org.br

