ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE
SURDOS – CBDS, realizada no dia 14 de janeiro de 2017, no Colégio Notre Dame, sítio ao SHCS 914 Bloco A
63/64, Asa Sul, 70.390-140, Brasília/DF. Estiveram presentes os representantes das entidades filiadas e nãofiliadas, que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. Em 14 de janeiro de 2017, foi dada a palavra a
Sra. Deborah Dias de Souza, Presidente da CBDS, o qual cumprimentou e agradeceu aos presentes,
convidou-os a indicarem entre os presentes quem iria presidir e secretariar os trabalhos. Tendo sido
indicada e aceita por todos os presentes, a Dra. Tatyana Marques Santos Dé Carli para presidir esta AGE,
que convidou a mim, Esmeralda Castro Oliveira para secretariar a sessão. A abertura desta AGE se deu às
dez horas na segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alterações e
adaptações estatutárias; 2) Renúncia da Presidente e da Diretora Administrativa; 3) Renúncia dos Membros
do Conselho Fiscal; 4) Indicação e Posse de novos Membros da Diretoria; 5) Outros assuntos de interesse
geral. Foram apresentados os presentes que têm direito à voto: Hiram Alcântara de Moura, presidente da
Federação Goiana de Desportos de Surdos (FGDS); Rodrigo Rocha Malta, presidente da Federação Mineira
Desportiva dos Surdos (FMDS); Sabrina de Souza Santana, presidente da Federação Brasiliense Desportiva
dos Surdos (FBDS) e Suzana Alves de Souza, membro da Comissão de Surdoatletas (CS-CBDS) indicada pela
representante titular Daniella Guidugli para substituí-la. Também estava presente a Diretora Administrativa
da Federação Desportiva dos Surdos do Paraná (FDSP), Josiane Maria Poleski, a qual foi indicada por meio
de procuração pelo presidente para representar a respectiva Entidade, porém, o presidente da FMDS pediu
a palavra e contestou a legitimidade da representação, afirmando que como Josiane trabalha
voluntariamente como colaboradora da equipe da CBDS, sua posição nesta AGE gera conflito de interesse.
A Dra. Tatyana recomendou que os representantes, nas próximas Assembleias Gerais, entreguem
procuração pública, que tem mais valor que a procuração simples, com relação à representação da Josiane
nesta Assembleia não tem conflito de interesse. A Srta. Josiane pediu a palavra e declinou de seu direito à
voto pela FDSP voluntariamente. O Sr. Rodrigo também questionou a presença da Srta. Suzana como
representante da Comissão de Surdoatletas da CBDS e foi explicado que a representante titular e a
suplente quando da impossibilidade ambas comparecer têm livre autonomia para indicar qual dos outros
membros da Comissão vai representá-las. Foi ressaltado e esclarecido aos presentes, que seguindo o §3º do
Artigo 34 do Estatuto, a FMDS tem direito a 3 (três) votos, a FGDS tem direito a 2 (dois) votos e a FBDS e a
CS-CBDS têm um voto cada. Dando início às deliberações desta AGE, no item um, a Sra. Deborah Dias de
Souza explicou os motivos que levaram para realizar esta Assembleia com urgência, devido às exigências do
Ministério do Esporte para alterações e adaptações estatutárias, para atender à sua Portaria nº 224/2014,
especificamente os seus itens f e h do Artigo 3º. Assim, foi proposto a inclusão de mais um parágrafo no
Artigo 20 com a seguinte redação: “É vedada a eleição do cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até
2º (segundo) grau ou por afinidade do presidente ou dirigente máximo da entidade.”. O artigo 25 teve a
redação alterada visando melhor entendimento, passando a vigorar a seguinte redação: “Art. 25. Os
surdoatletas têm direito a representação nas Assembleias Gerais. O representante, devidamente
constituído, terá direito a voz e um voto, mas sem direito a candidatar-se aos cargos eletivos. §1º. Fica
também garantida a participação dos surdoatletas, por representante devidamente constituído, nos Órgãos
e/ou Conselhos Técnicos responsáveis pela aprovação dos regulamentos organizados pela CBDS, bem como
a garantia de representação da categoria de surdoatletas nos colegiados de direção e na eleição para os
cargos da entidade. §2º. A representação prevista no §1º deste artigo não é remunerada e, será vinculada à
Diretoria de Esportes, com voz e voto para aprovação prévia dos regulamentos e calendário das
competições. §3º. A entidade organizará uma eleição , na qual os surdoatletas matriculados ativos na CBDS,
elegerão por meio de voto, o seu representante. O qual deverá ouvir, sempre que possível, o maior número
de surdoatletas e será regulamentado em Regimento Interno.”. As alterações foram aprovadas por
unanimidade. O Sr. Rodrigo, presidente da FMDS, sugeriu acrescentar um parágrafo no Estatuto para que o
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBDS possa realizar as reuniões via videoconferência para
minimizar os gastos da CBDS para reuniões presenciais quando surgirem processos e ou denúncias. Os três
representantes das Federações filiadas votaram a favor, e a representante da CS-CBDS ficou neutra. Assim,
fica aprovado que o §2º do Artigo 60 passa a ter a seguinte redação: “O STJD aprovará seu regimento
interno, devendo reunir-se presencialmente ou por videoconferência com, pelo menos, mais da metade dos
seus membros para todas as finalidades deliberativas.”. No seguinte item, a Sra. Deborah explica os
motivos que levaram a tomar decisão de renunciar, por ser servidora pública federal, lotada no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), o Sistema de Convênios (SICONV) não aprova seu cadastramento como dirigente da
-1-

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CBDS, realizada em 14/01/2017

Entidade, portanto pelo bem dos surdoatletas do Brasil, para que a CBDS possa futuramente firmar
convênios com os Órgãos do Governo Federal, a atual presidente renunciou a seu cargo e, ainda, pediu
sinceras desculpas pela renúncia. A Sra. Mariana Marques da Hora, diretora administrativa, também,
lamentou a sua renúncia pelo mesmo motivo de impedimento no cadastramento do SICONV por ser
servidora pública estadual, lotada no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e pediu as sinceras
desculpas. No item três, foi explicado que três membros do Conselho Fiscal, Srs. Alexandre Carlos da Silva,
Hiram Alcântara de Moura e Victor Hugo Sepulveda da Costa, que também são servidores públicos,
solicitam sua saída da composição do Conselho Fiscal. Automaticamente, os suplentes, Srs. Lindolfo Soares
de Azevedo e Cristiano Faustino de Araujo Kyosen assumem os cargos efetivos do Conselho Fiscal. No
penúltimo item, o Sr. Alexandre Dale Couto, Vice-Presidente da CBDS, via Skype, justificou sua
impossibilidade de comparecer presencialmente a esta AGE por motivo de trabalho e, agradeceu pela
confiança das Entidades Filiadas em relação aos trabalhos da Sra. Deborah enquanto era presidente e
prometeu que irá manter as mesmas propostas, dando continuidade ao trabalho da equipe gestora atual.
Portanto, a partir de hoje, Sr. Alexandre toma posse como presidente da CBDS para continuidade do
mandato. O Sr. Rodrigo de Moraes Araújo foi indicado para o cargo de Diretor Administrativo, substituindo
a Sra. Mariana. Os Srs. Pedro Melo Soares de Morais, Anderson Marcondes Santana Junior e Fabiano
Ramos Toigo permanecem em seus cargos de Diretor Financeiro, Diretor de Esportes e Assessor Jurídico,
respectivamente. No último item, a Diretoria da FMDS pediu para que CBDS tenha fidelidade no
cumprimento do calendário esportivo dos anos 2017 e 2018, cujo aprovado pela AGE de 04 e 05 de
novembro de 2016. A Diretoria de Esportes da CBDS garante que o calendário está mantido, houve apenas
uma falha de comunicação em relação à data do Campeonato Brasileiro de Vôlei, que já foi resolvido. A
FMDS demonstra seu interesse em apresentar as propostas dos eventos internacionais: Mundial de
Handebol 2018, Pan-Americano de Badminton 2018 e Mundial de Futsal 2019. A CBDS aguardará as
documentações necessárias da FMDS para apresentação das propostas ao ICSD e à PANAMDES. Os
representantes de duas Associações de Surdos (Uberlândia e Goiânia) ofereceram suporte para a realização
de treinamentos das Seleções Brasileiras em seus espaços esportivos, visando a participação nos eventos
internacionais. Por fim, foram dadas informações sobre Deaflympics 2017 que será realizado no período de
18 a 30 de julho de 2017, em Samsun, Turquia, esclarecendo dúvidas dos presentes referente à convocação
de surdoatletas e voluntários, bem como às necessidades financeiras e de logística para organizar a
Delegação. Após cumprida a pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente da AGE agradeceu a todos os
presentes pelo empenho e se despediu. deu-se por encerrada a presente AGE às quinze horas e trinta
minutos do dia 14 de janeiro de 2017, da qual eu, Esmeralda Castro Oliveira, lavrei a presente ata, a qual
após lida e aprovada conforme, será assinada por todos presentes.

Esmeralda Castro Oliveira
Secretária da AGE

Tatyana Marques Santos Dé Carli
Presidente da AGE

Alexandre Dale Couto
Presidente da CBDS
O original encontra-se assinado
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