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CBBd
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aprovação Contas, ciência do Relatório de Atividades Administrativas e
Relatório do Conselho de Administração do exercício de 2.018 e demais
assuntos de cunho administrativos, nos termos dos arts. 22 e 23 do
Estatuto da CBBd.
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Aos dezasseis de abril de dois mil e dezenove, no Comité ParaHmpico
Brasileiro, sito á Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5, s/n, Vila Guarani, na cidade
e Estado de São Paulo, CEP 04329-000, com as seguintes finalidades:
conhecer o Relatório do Conselho de Administração e apreciar as contas
relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; eleger, na forma
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do Regulamento Eleitoral da CBBd, 02 (dois) membros titulares e 02 (dois)
suplentes para integrar o Conselho Fiscal, para mandato até 31/12/2020; dar
posse aos membros eleitos e; tratar de eventuais assuntos de interesse geral.
Instaurada, o Sr

Francisco Ferraz foi eleito pelos representantes das

Federações para presidir a Assembleia. Este, por sua vez, nomeou corno
Secretário o Sr. Matheus Oliveira Moreira. A convocação para a Assembleia
Geral Ordinária foi através de Edital de Convocação devidamente publicado no
site da CBBd. com a antecedência mínima prevista no Estatuto. Em primeira
convocação iniciamos os trabalhos com a presença das Federações, e do
representante da Comissão de Atletas de Parabadminton, que assinam a lista
de presença que tntegra esta ata. Inicialmente, houve a apresentação do
Relatório do Conselho de Administração relativo as atividades administrativas
do exercício de 2.018. Na sequência, a Sra. Angela Scherer apresentou as
contas e o orçamento da Confederação no exercício de 2 018. Em seguida, foi
dada a palavra ao Sr. Sérgio Paulo, representante legai da empresa Indep
Auditores Independentes S/S, que apresentou as demonstrações contábeis e
na sequência apontou os motivos que levaram a exarar parecer favorável as
contas da Confederação. Ato contínuo, o Sr. Adriano Ferreira, representante do
Conselho Fiscaí, justificou os motivos pelos quais exarou o parecer favorável
ás contas da Confederação Brasileira de Badminton no exercício de 2018. O
Conselho Fiscal, além das reuniões feitas ao longo do exercício de 2.018, se
L vinte e dois de março de dois mil e dezenove, no escritório da
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Confederação Brasileira de Badminton, oportunidade em que, após detida
análise do 'Demonstrativo do Resultado dos Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2.018'; do 'Relatório dos Auditores Independentes' de lavra da
empresa de 'INDEP Auditores Independentes S/S', decidiu, por unanimidade,
exarar parecer favorável às contas, sem quaisquer ressalvas Após breves
comentários dos representantes legais das federações, inicíou-se a votação.
Votaram peia aprovação das contas: Federação de Badminton do Estado da
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Paraíba, Federação Sergipana de Badminton. Federação Amazonense de
Badmínton, Federação de Badminton do Mato Grosso, Federação Catarinense
de Badminton, Federação de Badminíon de Brasília/Distrito Federal, Federação
Tocantmense de Badmínton, totalizando 07 (sete) votos. O representante da
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Comissão de Atletas do Parabadminton. votou favorável â aprovação das
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contas, com ressalva especificamente no que diz respeito a apresentação de
um comprovante de reembolso de viagem. Por sua vez, a Federação de
Badminton do Estado de São Paulo foi contrária á aprovação das contas,
Assim, as contas da Confederação referente ao exercício de 2.018 foram
aprovadas.

Conseguintemente.

o Presidente

explicou que

não houve

candidaturas aos cargos do Conselho Fiscal, conforme edital publicado, razão
pela qual não haverá eleição, tampouco posse e, oportunamente, novo edita!
será publicado A presente ata é assinada em 03 (três) vias pelo Presidente da
Assembleia e pelo Secretário, além dos representantes legais das Federações
e do representante da Comissão de Atletas de Parabadminton

que

compareceram ao ato, cujos dados estão apontados na lista de presença,
documento integrante e indissociável desta ata. Nada mais a tratar, encerra-se
a Assembleia Geral Ordinária

Q\o
Franklin Keill Batista Martins
Federação de Badminton do Estado da Paraíba

Wendel de Oliveira Mota Ribeiro
Federação Sergipana de Badminton '

CD

00
CO
CD
LO

SADMINTOf
BRASIL

RCPJ-RJ 23/051201
ECYI60565JZL

n.: 7/8

/
AT <~ ^'-e-WA

j~ *~> .-v**»

^f *

Ricardo Pina de Oliveira

Andrè^Ricardo Fernandes de Matto

Federação Amazonense de Badminton

Federação de Badminton do Maio Grosso

Edmiison Kaeflter

Crtstiano Rodrigo Chew

Federação Catarinense de Badminton

Federação de Badminton de Brasília/Distrito
Federal

Michele Lobo Castilho
Federação Tocantmense de Badminton

RomuTò 3 a r e s
Comissão déNÔftletaMe Paraadmtnton

Manoel G
Federação de Badminton do Estado de São Paulo

az de Carvalh
Confederação Brasileira

Matheus Oliveira Moreira
OAB/SP 363 724
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Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
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