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Aprovação Contas, ciência do Relatório de Atividades Administrativas do
exercício de 2.015 e demais assuntos de cunho administrativos, nos termos do
art. 23, 'a' do Estatuto da CBBd.
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, no Noumi Plaza
Hotel, situado à Avenida Júlio de Mesquita, n° 115 - Cambuí, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo - CEP 13025-060, com a finalidade de tomar ciência do relatório
de atividades administrativas, analisar, discutir e aprovar as contas do exercício de
2.015, suas demonstrações contábeis e demais documentos relativos ao exercício
encerrado no dia 31 de dezembro de 2,015. Instaurada, o Sr. Francisco Ferraz foi
eleito pelos representantes das Federações para presidir a Assembleia. Este, por sua
vez, nomeou como Secretária a Sra. Angela Scherer. 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 não houve quorum suficiente. Em segunda convocação,
iniciamos os trabalhos com a presença das federações cujos representantes assinam
a lista de presença que integra esta ata. Em seguida o presidente da Assembleia
apresentou o relatório de atividades realizadas durante o exercício de 2015. Fez
alguns esclarecimentos sobre a Área Técnica: torneios internacionais e nacionais
realizados, atividades de Seleção Brasileira na 'Corrida Olímpica', 'Camping' para
Técnico,

Planificação

da

Bolsa

Atleta,

Intercâmbio

entre

atletas;

Área

de

Desenvolvimento: cursos de árbitros nacionais, cursos para professores e cursos para
técnicos, acampamento para atletas, técnico de desenvolvimento dos Estados, apoio
da CBBd na mudança de nível dos árbitros internacionais, EAD; Área de Tecnologia:
site

com

intranet,

elaboração

de

site

para

as

Federações;

Área

Financeira/Administrativa: distribuição de recursos para as atividades da CBBd, envio
de link ao Presidentes com a prestação de conta mensal, balanços trimestral e
projetos realizados, compra de produtos e materiais esportivos; transparência, dentre
outros pontos. Na sequência deu a palavra ao Sr. José Ademir Pelissari, representante
legal da empresa Japher Assessoria Contábil Ltda. que explicou detalhadamente
todas as demonstrações

contábeis

da Confederação.

O

Sr. Sérgio

Paulo,

representante legal da empresa Indep Auditores Independentes S/S também apontou
os motivos que levaram a confirmar que as contas da Confederação estão em
conformidade com a legislação vigente e representam a atual condição patrimonial da
Confederação. Ato contínuo, o Sr. Gilmar Bohmann, representante do Conselho Fiscal
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justificou os motivos pelos quais exarou parecer favorável às contas da Confederação
Brasileira de Badminton no exercício de 2015. O Conselho Fiscal, além das inúmeras
reuniões feitas ao longo do exercício de 2.015, se reuniu aos dezoito dias do mês de
março de dois mil e dezesseis, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira
de Badminton, situado à Rua Firmino Costa, n°. 27 - Taquaral, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo - CEP 13076-625, oportunidade em que, após detida
análise do 'Demonstrativo do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de
2.015' e do 'Relatório dos Auditores Independentes' de lavra da empresa de 'INDEP
Auditores Independentes S/S', decidiram, por unanimidade, exarar parecer favorável
às contas, sem quaisquer ressalvas. Colocado em votação, os representantes das
federações presentes aprovaram, por unanimidade, as contas da Confederação
Brasileira de Badminton no exercício de 2.015. A presente ata é assinada em 03 (três)
vias pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária, além dos representantes legais
das entidades federadas 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.

Francisco\Ferraz?ds-earvalho

Angela Scherer

residente -

- Secretária -
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