ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE
SURDOS – CBDS. Realizado aos dias 30 e 31 de janeiro de 2016 na sede da Congregação Santista de Surdos,
gentilmente cedida para a ocasião, sito a Rua Tocantins, nº 04, bairro Gonzaga, na cidade de Santos, Estado
de São Paulo e com início às 9h o Prof. Gustavo de Araújo Perazzolo, Presidente da CBDS comunicou aos
presentes que o início da citada sessão foi adiado para as 9h30m por falta de quórum. E, neste horário,
depois de constar que tinha a presença da maioria dos Presidentes das Federações filiadas tornando assim
quórum legal para poder então iniciar a Assembleia Geral Ordinária. Prof. Gustavo Perazzolo solicitou então
ao plenário a composição da mesa de trabalhos e o plenário designou a Sra. Ana Lúcia Lázaro, para
Presidente da mesa e Paulo Roberto Amaral Vieira para Secretário da Mesa e os mesmos tomaram posse
iniciando assim os trabalhos. E depois de comunicar que 08 Federações filiadas, cujos Presidentes assinaram
a relação de presenças, estavam em situação regular e que a situação da Federação Maranhense, que não
apresentou relatório desportivo de 2015, deverá ser analisada pelo plenário e assim definir se está em
situação legal ou não; do representante dos atletas ter direito a voto também pelo fato de contribuírem, em
grande escala, ao engrandecimento desta CBDS e depois de passar outros informes de relevante importância
quando ao bom andamento da Assembleia se retirou agradecendo a atenção dispensada e desejando a
todos sucesso nos trabalhos. Foi feita, então, pela Sra. Ana Lúcia Lázaro a leitura do Edital da presente
Assembleia, a saber: 1- Apresentação do Balanço Anual de 2015; 2- Apresentação do parecer do Conselho
Fiscal; 3- Apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2015; 4- Apresentação Oficial do Calendário
Esportivo de 2016; 5- Exposição das propostas do Calendário Esportivo de 2017 a 2019; 6- Apresentação da
Comissão Eleitoral e das chapas; 7- Eleição dos órgãos para o mandato 2016-2020; 8- Apuração dos
Resultados; 9-Posse dos Membros Eleitos; 10- Outros Assuntos de Interesse Geral. E a Sra. Ana Lúcia
solicitou então a todos a definição da situação da Federação Maranhense e depois de vários esclarecimentos
e debates feitos pelos Presidentes e Representantes presentes, decidiram tornar aquela Federação em
situação legal e em condições de participar da citada Assembleia e aguardam presença. Também foi
aprovada por todos os presentes que o item 10 – Outros assuntos de interesse geral fossem abordados
depois do item 05 do presente edital para poder facilitar a organização dos trabalhos visando o processo
eleitoral e assim que os trabalhos da Comissão Eleitoral estiverem prontos, o citado item seria suspenso e
que teria continuidade no final da sessão. E em relação ao direito de participar com direito a voto do
representante dos atletas o plenário decidiu, depois de muitos debates feitos pelos delegados e demais
presentes, solicitar parecer jurídico para poder então deliberar sobre o assunto e sendo assim o assunto foi
adiado para outro momento a ser definido pela mesa de trabalhos, assim que a Sra. Ana Lúcia Lázaro
receber o parecer jurídico, já solicitado ao assessor jurídico da CBDS por mídia eletrônica. A Sra. Ana Lúcia
Lázaro solicitou então que o Sr. Daniel Oliveira da Silva, Diretor Financeiro da CBDS fizesse a apresentação do
balanço anual de 2015, conforme item 1 do edital. O mesmo assim o fez e apresentou vários quadros e
gráficos da movimentação financeira desta CBDS referente exercício de 2015 fez com o auxílio do Prof.
Gustavo Perazzolo, os esclarecimentos necessários às dúvidas apresentadas como comunicou que os
balancetes como o balanço anual de 2015 se encontrava a disposição dos presentes para análise. E depois de
agradecer a atenção dispensada e se retirar, a Sra. Ana Lúcia Lázaro solicitou então, de acordo com o
presente edital, o Parecer do Conselho Fiscal referente ao balanço anual de 2015 e o Sr. Cristiano Faustino
de Araújo Kyosen, Presidente do Conselho Fiscal se apresentou e comunicou aos presentes que os membros
daquele CF analisaram toda a documentação financeira, inclusive notas fiscais, extratos e demais
documentos financeiros como também o Balanço Anual referente exercício de 2015 e que tudo se encontra
na mais perfeita ordem e que toda a movimentação financeira foi feita respeitando a realidade desta CBDS e
que entrega à próxima Diretoria um superávit aproximado de R$ 24 mil (vinte e quatro mil reais). E depois
de se retirar, a Sra. Ana Lúcia Lázaro solicitou então a deliberação do Balanço Anual de 2015 pelos
Presidentes e Representantes presentes e com direito a voto. Foi feita a votação e apurada que o Balanço
Anual referente 2015 foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 votos a favor, nenhum voto contra como
também nenhum voto neutro. Dando continuidade aos trabalhos da presente assembleia a Sra. Ana Lúcia

Lázaro solicitou então a Diretoria que fizesse a apresentação o Relatório Anual referente ano de 2015 e o
prof. Gustavo Perazzolo assim o fez e mostrou a todos os presentes todas as atividades administrativas e
esportivas feitas pela Diretoria no ano de 2015 mostrando também aos presentes a grande evolução
esportiva que os surdoatletas do nosso país tiveram no ano de 2015 com a conquista de muitos pódios e
medalhas em eventos internacionais destacando o vice-campeonato conquistado pela equipe de futsal
feminino no Campeonato Mundial da modalidade que teve em novembro de 2015 na Tailândia. E
agradecendo o apoio de todos que tornaram possível esta caminhada vitoriosa, o prof. Gustavo se retirou
sob aplausos. E foi solicitada a deliberação pelos delegados presentes quando ao Relatório Anual de
Atividades de 2015 e depois de deliberado foi apurado que foi aprovado também por unanimidade, ou seja,
8 votos a favor, nenhum voto contra como também nenhum voto neutro e a Sra. Ana Lúcia Lázaro
suspendeu os trabalhos, isso é às 13h30m, para almoço. A mesma reiniciou os trabalhos as 15h30 solicitando
então a Diretoria que fizesse a apresentação oficial do calendário desportivo de 2016, conforme item 04 do
presente edital. Assim foi feito pelo prof. Gustavo Perazzolo que apresentou o calendário oficial, cujo
documento foi elaborado e aprovado na última assembleia geral, realizada em Capão da Canoa, Rio Grande
do Sul. Foram detalhados todos os eventos descritos no citado calendário e depois de esclarecer as dúvidas
apresentadas, o mesmo se retirou. E dando continuidade aos trabalhos e de acordo com o item 05, que faz a
exposição das propostas do Calendário Esportivo de 2017 a 2019, o prof. Gustavo Perazzolo comunicou que
não recebeu propostas e que todos devem focar seus trabalhos visando uma participação plena na 1º
Olimpíada de Surdos Jovens que terá em julho de 2017 em Buenos Aires - Argentina e que todos nós, CBDS e
filiadas, devemos fazer planejamento de médio e longo prazo para que os objetivos sejam alcançados e
foram ressaltadas por toda a importância do planejamento e do fiel cumprimento as propostas aprovadas. E
depois de esclarecer as questões apresentadas pelos presentes no que se referem às seletivas, comissões
técnicas e demais assuntos alusivos e se retirou. E conforme deliberação aprovada início da assembleia, a
Sra. Ana Lúcia Lázaro solicitou a todos que apresentem os assuntos conforme o item 10 – Outros assuntos de
interesse geral e o Prof. Antônio Campos de Abreu, ex Vice-Presidente desta CBDS desejou a todos um
processo eleitoral tranquilo e que seja vencedora a chapa que apresentar a melhor proposta; o Sr. Mário
Júlio de Mattos Pimentel, ex-Presidente em vários mandatos e atual Presidente de Honra, ressaltou a
importância de documentar todos os registros importantes ocorridos na CBDS deste a sua fundação até os
dias de hoje, sejam eles registros administrativos, patrimoniais ou esportivos. Também discursaram o Sr.
Paulo Roberto Amaral Vieira, Sr. Alexandre Dale Couto, Sr. Rodrigo Rocha Malta, Sra. Sabrina de Souza
Santana, Sr. Alexandre Goes, que enfatizaram a importância de uma legislação desportiva justa a
comunidade surda do nosso País e de investirem na captação e recursos financeiros privados para que o
surdoatleta possa contribuir de forma mais efetiva com a conquista de pódios e medalhas como também
trabalhar em conjunto com os paraolímpicos para uma interação mais completa, da importância de
informatizar os trabalhos da CBDS e das Federações para que a organização desportiva seja mais ágil e
eficiente. Também se apresentou o Prof. Gustavo Perazzolo que fez breve apresentação do trabalho
desenvolvido pela equipe no mandato de 2012 a 2016 com promoção de muitos eventos esportivos e
participações em muitos outros eventos e agradece o apoio de todos que contribuíram como diretores,
familiares e outras lideranças. Agradecendo a apresentação do prof. Gustavo Perazzolo a Sra. Ana Lúcia
Lazaro comunicou então que, de acordo com o item 06 do presente edital inicia-se o processo eleitoral com
a apresentação da Comissão Eleitoral e das chapas. Então a mesma se apresentou como Presidente da Mesa
e que terá o auxílio dos Srs. Marcelo Marcos Lins da Silva Junior e Clésio da Cruz Alves nos trabalhos visando
a eleição e posse dos novos órgãos desta CBDS para o mandato de 2016 a 2020. E comunicou que por ser
candidato ao cargo de Vice Presidencia desta CBDS, o Sr. Alexandre Dale Couto, renunciou a representação
da Federação Desportiva dos Surdos do Rio Grande do Sul – FDSRS e que a mesma FDSRS não votará no
processo eleitoral. E que cada chapa terá 20 minutos para apresentação das propostas de trabalho para o
plenário e depois de esclarecer as questões apresentadas pelos candidatos e demais delegados quando a
condição legal dos candidatos eletivos e dos delegados votantes. Também ficou decidido que o

representante dos atletas não terá direito a voto conforme parecer fornecido pela assessoria jurídica da
CBDS. Então iniciou a apresentação da chapa 01, composta por Sra. Deborah Dias de Souza e Sr. Alexandre
Dale Couto, que fizeram uma apresentação de sua proposta de trabalho visando o engrandecimento da
CBDS através de muitas propostas inovadoras. Depois de responderem as questões apresentadas pelos
delegados, os mesmos se retiraram. Então a Sra. Ana Lucia Lazaro solicitou o comparecimento da chapa 02,
composta pelos Profs. José Tadeu Raynal Rocha e Victor Hugo Sepúlveda da Costa e os mesmos se
apresentaram e também fizeram apresentação da proposta de trabalho ando o atendimento dos objetivos
da CBDS com dedicação. Os mesmos se retiraram depois de responderem as questões apresentadas pelo
plenário e assim foi iniciada a eleição pela Sra. Ana Lúcia Lazaro que mostrou as cédulas e o local da votação
e da urna. Foi então feita a eleição e os 07 delegados votaram. Depois deste passo foi então feita a apuração
dos votos e a chapa 01, composta pela Sra. Deborah Dias de Souza e Sr. Alexandre Dale Couto teve 06 votos
a seu favor contra 01 voto fornecido a chapa 02, composta pelos Profs. José Tadeu Raynal Rocha e Victor
Hugo Sepúlveda da Costa e para todos os efeitos a Comissão Eleitoral declara a chapa 01 vencedora das
eleições. Depois iniciou-se o processo eleitoral para eleger o Conselho Fiscal da CBDS também para o
mandato de 2016 a 2020. Apresentaram-se como candidatos os Srs. Alexandre Morand Goes; Alexandre
Carlos da Silva, Hiram Alcântara de Moura, Victor Hugo Sepúlveda da Costa, Lindolfo Soares de Azevedo e
Cristiano Faustino de Araújo Kyosen e depois destes fazerem suas apresentações e suas propostas de
trabalho foi então feita a eleição e os mesmos foram eleitos por unanimidade pelos delegados votantes. A
Comissão Eleitoral solicita então breve pausa para que os membros eleitos possam se reunir de definir os
membros efetivos e suplentes como seu Presidente e seu Secretário. Assim foi feito e depois de reunião
entre estes membros foi definida a sua composição a Comissão Eleitoral suspendeu os trabalhos para
descanso, isso as 21h15m comunicando que os trabalhos serão reiniciados às 9h do dia 31 de janeiro de
2016. E neste dia, às 9h os trabalhos foram reiniciados pela Comissão Eleitoral que, de acordo com o item 09
do Presente Edital, iniciará a posse dos órgãos desta CBDS para o mandato que se inicia hoje, dia 31 de
janeiro de 2016 e terminará no dia 30 de janeiro de 2020. Então a Sra. Deborah Dias de Souza, brasileira,
natural de Brasília/DF, casada, Servidora Pública, portadora do RG nº 2.015.538 SSP/DF, inscrita no CPF sob
999.952.711-68, residente e domiciliada a Praça Nelson Corso, Lote 5 Casa B - Vila Planalto, 70804-060,
Brasília/DF, Presidente Eleita e Sr. Alexandre Dale Couto, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, casado,
Analista de Sistemas, portador do RG nº 4114774138 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 090.049.857-94,
residente e domiciliado a Avenida Bento Gonçalves, 1515, apto 812 B, Partenon, 90650-002, Porto
Alegre/RS, Vice Presidente Eleito se apresentaram e convidaram para compor a nova Diretoria a Srta.
Mariana Marques da Hora, brasileira, natural de Paulista/PE, separada, Assistente Social, portadora do RG nº
6.787.037 SDS/PE, inscrita no CPF sob nº 014.098.294-99, residente e domiciliada a Rua Estrela, 52, apto
405, Casa Amarela, 52060-160, Recife/PE para Diretora Administrativa; Pedro Melo Soares de Morais,
brasileiro, natural de Posse - GO, casado, Analista de Teste, portador do RG nº 2.246.668 SSP/DF, inscrito no
CPF sob nº 010.328.501-67, residente e domiciliado a Rua Q 305 Conjunto 1 Casa 28, Residencial Oeste,
71691-571, São Sebastião/DF para Diretor Financeiro; Anderson Marcondes Santana Junior, brasileiro,
natural de Curitiba/PR, solteiro, Professor, portador do RG nº 8.056.458-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº
049.029.879-61, residente e domiciliado a Rua João de Oliveira Franco, 176, Vila Fanny, 81030-380,
Curitiba/PR para Diretor de Esportes; e por fim o Dr. Fabiano Ramos Toigo, brasileiro, natural de Caxias do
Sul/RS, divorciado, Advogado inscrito na OAB/RS sob nº 86.022, portador do RG nº 3048419505 SSP/RS,
inscrito no CPF sob nº 753.892.400-06, residente e domiciliado a Rua Guerino Sanvitto, 695, Sanvitto, 95012340, Caxias do Sul/RS para assessor jurídico. Os mesmos se apresentaram e depois de breves discursos sobre
seus compromissos frente a CBDS no novo mandato e agradecerem a confiança depositadas nas suas
pessoas, todos se retiraram depois de serem empossados pela Comissão Eleitoral. O passo seguinte da
Comissão foi empossar os membros do Conselho Fiscal e solicitou a presença de todos os membros eleitos
como também solicitou que seja divulgada a sua composição. Assim foi feito e os membros se apresentaram
e depois de agradecerem ao plenário a confiança depositada a estes pelos delegados votantes, comunicaram

que o Srs. Alexandre Morand Goes, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, casado, Professor, portador do
RG nº 59.196.642-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 074.156.12710, residente e domiciliado a Avenida Pedro
Muszkat, 1000, Casa 412, Bosque de São Carlos, 13565-543, São Carlos/SP é o 1º Membro Efetivo e
Presidente; o Alexandre Carlos da Silva, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, divorciado, Servidor Público,
portador do RG nº 04241507-5 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 768.832.307-00, residente e domiciliado a
Rua Doutor Satamini, 328/101, Tijuca, 20270-231, Rio de Janeiro/RJ o 2º Membro Efetivo e Secretario; o
Hiram Alcântara de Moura, brasileiro, natural de Goiânia/GO, casado, Servidor Público, portador do RG nº
3.610.961 SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 871.817.318-00, residente e domiciliado a Rua 1 Quadra 31 Lote
21, Jardim América, 75115-660, Anápolis/GO como 3º Membro Efetivo; e por fim Victor Hugo Sepúlveda da
Costa, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, solteiro, Professor, portador do RG nº 010409021-2
DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 029.307.507-74, residente e domiciliado a Rua Nilo Cordeiro Dutra, 87,
Carvoeira, 88040-650, Florianópolis/SC como 1º Membro Suplente, Lindolfo Soares de Azevedo, brasileiro,
natural de Brasília/DF, solteiro, Analista de Comunicação Interna, portador do RG nº 2.221.574 SSP/DF,
inscrito no CPF sob nº 605.616.611-20, residente e domiciliado a Rua SHA Conjunto 5 Chácara 47, Quadra D,
Casa 10-A, Arniqueiras, 71995-297, Brasília/DF o 2º Membro Suplente; e Cristiano Faustino de Araújo
Kyosen, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, casado, Assistente de Projetos, portador do RG nº MG8.138.493 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 030.805.616-78, residente e domiciliado a Rua Benedito dos
Santos, 505, Barreiro, 30640-140, Belo Horizonte/MG o 3º Membro Suplente. Depois de serem empossados
pela Comissão Eleitoral também para o mandato de 31 de janeiro de 2016 a 30 de janeiro de 2020. E
agradecendo a confiança e apoio de todos para que o processo eleitoral fosse concretizado, a Comissão
Eleitoral se retirou e a Sra. Ana Lúcia Lazaro, Presidente da Mesa dos Trabalhos da presente Assembleia
Geral Ordinária comunicou que, de acordo com o item 07 e último item do Edital, todos poderão, caso
estejam interessados, a apresentarem outros assuntos de interesse geral. Assim foi feito e o Sr. Anderson
Marcondes Santana Junior mostrou aos presentes a importância de se realizar oficina antes de cada
assembleia para facilitar e otimizar os trabalhos da CBDS e das filiadas. A maioria dos
Presidentes/Representantes das Federações presentes também falaram sobre assuntos de relevante
importância referente a um planejamento desportivo eficiente, das estratégias necessárias para um trabalho
efetivo, da nomenclatura “surdoatleta”, do papel do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD na CBDS
dentre outros assuntos. A Sra. Deborah Dias de Souza então agradeceu a todos pela presença nestes dois
dias de debates e que conta com o apoio de todos, instituições filiadas, atletas e demais autoridades no
novo mandato visando o crescimento da CBDS visando o crescimento dos surdoatletas com conquistas de
medalhas e pódios. E nada mais a abordar, a Sra. Ana Lúcia Lazaro encerrou a Assembleia Geral Ordinária as
12h30m do dia 31 de janeiro de 2016 e, eu, Paulo Roberto Amaral Vieira, como secretário da mesa de
trabalhos assino embaixo, depois de ter feito a leitura da ata ao plenário, em conjunto com a Sra. Ana Lucia
Lázaro, da Comissão Eleitoral, do Prof. Gustavo Perazzolo. Santos, 31 de janeiro de 2016.

Ana Lucia Claúdio Lázaro
Presidente de AGO

Paulo Roberto Amaral Vieira
Secretario de AGO

Gustavo de Araujo Perazzolo
Presidente da CBDS
O original encontra-se assinado.

