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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aprovadas Contas do exercício de 2.012 e demais assuntos de cunho administrativos, nos
termos do art. 23, 'Q'do Estatuto da CBBd.
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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e treze, no Restaurante Bali, situado na cidade
de Brasília, Distrito Federal - CLS 410 - Bloco D - Loja 28 - Asa Sul - CEP 70276-540, às 13:00h,
em primeira convocação, com a finalidade de analisar, discutir e aprovar as contas do exercício de
2.012, suas demonstrações contábeis e demais documentos relativos ao exercício encerrado no
dia 31 de dezembro de 2.012. Instaurada a assembleia, o Sr. Francisco Ferraz foi eleito pelos
representantes das Federações para Presidir a Assembleia. Este, por sua vez, nomeou como
Secretária a Sr. Ester Amália Glitz. Vale ressaltar que durante o período de 01 de janeiro a 25 de
maio de 2.012, a Confederação estava sob intervenção judicial e era administrada pelo Sr.
Alexandre Sampaio. De 26 de maio a 31 de dezembro de 2.012, apôs cessada a Intervenção, a
Confederação Brasileira de Badminton foi presidida pelo Sr. Francisco Ferraz de Carvalho. De
imediato, o Sr. Carlos Duarte mencionou que o Presidente não deveria presidir a Assembleia, mas
pelos assuntos a serem tratados, tornaria inviável que fosse presidida por outra pessoa. 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, as 13:00h, iniciamos os trabalhos com a presença de quatorze federações, com
exceção da Federação de Badminton do Piauí, que justificou a ausência por problemas de saúde,
conforme assinatura de cada representante legal das respectivas entidades, ao final desta.
Iniciada, o Sr. Manoel Gori pediu a palavra e informou que ao seu entender, deveria ser feita no
Primeiro Trimestre e, como não foi, deveria ser realizada via assembleia extraordinária. Também
solicitou copia de todos os documentos fiscais inerentes ao exercício de 2012. Em seguida, houve
a apresentação aos representantes das Federações, do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas
devidamente prestadas pela Confederação, durante o exercício de 2.012, pelo Presidente Milton
Rebelatto. O Conselho Fiscal se reuniu aos vinte dias do mês de abril de dois mil e treze, às dez
horas e trinta minutos, no Restaurante Bali, situado na cidade de Brasília, Distrito Federal - CSL
410 - Bloco D - Loja 28 - Asa Sul - CEP 70276-540, oportunidade em que, após detida análise do
'Demonstrativo do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.012'; do 'Relatório
dos Auditores Independentes' de lavra da empresa de Auditoria Loudon Blomquist, decidiram,
por unanimidade, com base no Parecer da Auditoria Independente, exarar parecer favorável às
contas, sem quaisquer ressalvas. Diante disso, o Presiden
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Badminton, Sr. António Monteiro Carlos Sobrinho, pediu a palavra e pugnou pela aprovação das
contas apresentadas por aclamação. O pedido foi aprovado e as contas foram aprovadas, por
unanimidade. A presente ata é assinada em 03 vias pelo Presidente da Assembleia e pelos
representantes legais das entidades federadas que compareceram ao ato. Nada mais a tratar,
encerra-se a Assembleia Geral Ordinária. Por estarem de comum acordo, por unanimidade, com o
inteiro teor desta ata, assinam:
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