
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CBDS - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE 
SURDOS, realizada nos dias 04 e 05 de junho de 2016, no auditório do SENAC, sito à Quadra SEPS 703/903, 
Lote A, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal. Estiveram presentes os representantes das entidades filiadas e não-
filiadas que assinaram a lista de presença, anexada a esta ata. A abertura desta AGE - Assembleia Geral 
Extraordinária se deu às nove horas e trinta minutos do dia 04 de junho, na segunda convocação, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração de endereço da subsede da CBDS; 2) Reformas 
estatutárias; 3) Alterações no Regulamento Geral; 4) Apresentação e discussão sobre o calendário desportivo 
para 2017 a 2021; 5) Apresentação e posse dos membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBDS; 
6) Outros assuntos de interesse geral. Foi dada a palavra a Sra. Deborah Dias de Souza, Presidente da CBDS, a 
qual cumprimentou e agradeceu aos presentes e convidou a mim, Diana Sazano de Souza Kyosen como 
Membro da FMDS – Federação Mineira Desportiva dos Surdos, para secretariar a sessão. A Presidente da 
CBDS informou, ainda, que os representantes dos seguintes estados filiados terão o direito a voto nesta AGE, 
além do Distrito Federal: Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. No 
item um, a Sra. Presidente Deborah comunicou a necessidade de mudança da subsede da CBDS para o 
endereço: Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 05, Torre Norte, 9º Andar, Sala 917 – Brasília Shopping, CEP 
70.715-900, Brasília, Distrito Federal, o que foi aprovado por unanimidade. No item dois, Sra. Mariana 
Marques da Hora, Diretora Administrativa da CBDS, juntamente com os demais diretores da CBDS, 
apresentou as alterações do Estatuto necessárias para o atendimento às exigências legais brasileiras. Os 
presentes deram suas sugestões e opiniões que foram discutidas nesta ocasião. Houve pausa para o almoço 
das treze horas, voltando às quinze horas, dando continuidade ao assunto, os presentes continuaram na 
discussão para eventuais reformas estatuárias da CBDS, então lida novamente as propostas de alterações 
estatutárias, e discutida por todos os presentes, com o apoio do Assessor Jurídico Dr. Fabiano Ramos Toigo, 
que acompanhou via Skype, anotando todas as observações e deliberações, a Assembleia Geral aprovou a 
nova versão do Estatuto Social da CBDS, que acompanha esta Ata. No item três, a Sra. Josiane Maria Poleski, 
Diretora Administrativa Adjunta da CBDS, explicou que não haverá alteração no Regulamento Geral da CBDS 
para ano de 2016, porém a Diretoria da CBDS está estudando melhorias a serem feitas do Regulamento 
Geral para ser adotado nos próximos anos e solicitou, ainda, que as Federações enviem suas sugestões. 
Serão elaboradas além da proposta do novo Regulamento Geral, outras para Regulamentos, Regimentos e 
Normas específicas necessárias ao bom funcionamento dos Poderes e Órgãos da CBDS, todos os 
documentos serão apresentados e votados na próxima AGE, os representantes das filiadas presentes 
concordaram por unanimidade. No item quatro, o Sr. Anderson Marcondes Santana Junior, Diretor de 
Esportes da CBDS, apresentou o calendário das competições nacionais e internacionais que ocorrerão ainda 
neste ano. O Sr. Juliano Salomon de Oliveira, Diretor de Esportes da FMDS, questionou sobre o evento 
“Surdolimpíadas Brasileira 2016” programado para ser realizado na cidade de Blumenau/SC no mês de 
setembro de 2016, demonstrando preocupação pelo fato de que os surdoatletas já estariam tendo muitas 
despesas financeiras com as outras competições em datas próximas e, provavelmente não conseguirão 
participar da Surdolimpíadas nacional, outros representantes das demais Federações filiadas demonstraram 
ter a mesma preocupação e solicitaram mais informações sobre o referido evento. A Diretoria da CBDS 
explicou todo o histórico da organização desse evento, desde a proposta apresentada pela FCDS - Federação 
Catarinense de Desportos de Surdos na AGE realizada em Capão da Canoa/RS, em novembro de 2015, que 
inicialmente planejou o evento para o mês de julho de 2016 contando com diversas parcerias que 
diminuiriam os custos financeiros do evento aos surdoatletas; os motivos do adiamento para o mês de 
setembro; a demora em repassar as informações concretas, formalmente, à diretoria da CBDS; e, a 
informação de que seria necessário que cada surdoatleta pagasse o valor total de R$ 460,00 (quatrocentos e 
sessenta reais) para participar do evento, estando incluído nesse valor os seguintes itens: R$ 310,00 
(trezentos e dez reais) referentes a alojamento, alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar) e funcionários 
para limpeza nos 5 (cinco) dias do evento; R$ 100,00 (cem reais) da taxa de inscrição para FCDS e R$ 50,00 
(cinquenta reais) da taxa de inscrição para CBDS; e, que arbitragem das competições seriam realizadas por 
profissionais e/ou estudantes de educação física, não por árbitros oficiais de cada modalidade. Após os 
presentes darem suas opiniões acerca do assunto, foi aberta a votação havendo 3 (três) opções: 1) manter o 
evento da forma como está sendo organizado pela FCDS, 2) Aumentar o valor a ser pago por surdoatleta 



para que seja possível contratar arbitragem oficial para as competições, 3) Cancelar o evento, deixando a 
cargo da Diretoria da CBDS planejar e organizar a Surdolímpiadas Brasileira em data (dos próximos anos) e 
local a serem definidos posteriormente. Aberta a votação não houve votos para as opções 1 e 2, sendo 8 
(oito) votos para opção 3, portanto, por unanimidade, ficou decidido o cancelamento da “Surdolimpíadas 
Brasileira 2016”. Dando continuidade, foi apresentada a proposta de Calendário para os anos 2017 a 2021 
com datas pré-definidas para as competições nacionais de esportes coletivos, que será enviada por e-mail às 
filiadas para que possam preparar, antecipadamente, suas propostas para sediar os eventos que desejarem, 
devendo apresentá-las na próxima AGE da CBDS a se realizar no mês de outubro.  No penúltimo item, foi 
apresentada a Secretária da CBDS, Sra. Esmeralda Castro Oliveira, que fez o trabalho de tradução 
Libras/Língua Portuguesa das palavras do Dr. Fabiano Toigo, via videoconferência do Skype, onde foi 
explicado sobre o funcionamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD, Comissão Disciplinar e 
outros Órgãos que a CBDS deve criar, como por exemplo o Tribunal de Arbitragem, a composição destes 
Órgãos e Comissões, bem como seu Regimentos Internos serão apresentados na próxima AGE. Os 
representantes das entidades filiadas presentes e a Diretoria da CBDS acataram a sugestão do Sr. Rodrigo 
Rocha Malta, Presidente da FMDS, para criação de um grupo, independente da Diretoria, com objetivo de 
analisar e jugar as denúncias referentes a eventuais problemas entre surdoatletas e/ou entidades, enquanto 
o STJD da CBDS não é oficializado conforme a legislação; desta forma, cada entidade filiada da CBDS deverá 
indicar um membro para compor a Comissão Provisória de Justiça Desportiva. A AGE foi suspensa às 
dezenove horas do dia 04 de junho de 2016, reiniciando às nove horas do dia 05 de junho de 2016 para 
deliberar o último item do Edital. No último item, o Sr. Pedro Melo Soares de Morais, Diretor Financeiro da 
CBDS, solicitou a atenção especial em relação aos envios de comprovantes de pagamento, orientando para 
que todas as entidades ou surdoatletas deverão especificar e organizar melhor as diversas taxas nos e-mail 
enviados. O Sr. Paullo Roberto de Amaral Vieira, de São Paulo/SP, apresentou um vídeo sobre o Centro de 
Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo/SP, o qual estará totalmente pronto no 
mês de setembro e, afirmou que há possibilidade de que os surdoatletas poderão utilizar esse espaço e seus 
equipamentos para treinamentos e competições. Aproveitando o assunto desportivo, a Sra. Josiane explicou 
sobre Intercâmbio Internacional de Futebol Feminino de Surdos que será realizado na data de 01 a 04 de 
dezembro de 2016, em Belo Horizonte/MG, juntamente com a Seleção da Rússia, com o propósito de 
fortalecer o aprendizado e experiência para Seleção Brasileira, visando na participação do Deaflympics 2017, 
na Turquia. Esse evento será patrocinado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o projeto selecionado 
por meio de Edital Público, recebendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para realizá-lo, porém o custo 
total do projeto mencionado estava previsto em torno de 84 mil reais. Para complementar o valor 
necessário, a Coordenação de Futebol Feminino da CBDS buscará outros meios para conseguir diferentes 
patrocínios e apoios. Foi questionada uma dúvida do Vice-Presidente da FDSESP - Federação Desportiva dos 
Surdos do Estado de São Paulo, Sr. Anderson Maggiona Sanchez, sobre a Copa Brasil de Futsal de Surdos 
2016, onde a Diretoria da CBDS decidiu “premiar” as três melhores equipes de cada categoria com descontos 
na Taxa de Inscrição do mesmo evento no próximo ano. A Sra. Mariana esclareceu que essas equipes 
ganharam desconto nas suas respectivas Taxa de Inscrição para a Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2017, 
ou seja, a equipe masculina da ASL/PR e a feminina da ASSJP/PR terão 100% de desconto (inscrição grátis); a 
AMIS/RS masculina e ASURJ/RJ feminina ganharam desconto de 50%; e, a ASUL/MG masculina e ASB/DF 
feminina receberam 25% de desconto. Os membros da Diretoria da CBDS esclareceram, ainda, a respeito do 
Torneio Sul-Americano de Interclubes de Futsal de Surdos, que acontecerá no Equador, em novembro de 
2016, informando que uma vaga de cada categoria (masculino e feminino) é definida pela classificação na 
Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2016 e a outra vaga, de cada categoria, será definida pela classificação no 
Ranking da modalidade. O Diretor de Esportes da CBDS enviará e-mail as equipes detentoras das vagas com 
as informações e determinando prazo para confirmação da participação neste evento internacional, caso a 
equipe desista ou não confirme no prazo estipulado a vaga será dada para a equipe seguinte na lista de 
classificação daquela vaga, a qual terá prazo para resposta e, assim por diante. A Sra. Mariana solicitou a 
atenção especial também em relação ao cadastro dos surdoatletas no Sis.CBDS (sistema informatizado) 
devendo ser publicada foto adequada, pois será utilizada para confecção das carteiras de identificação. 
Pediu apoio às Filiadas para que utilizem e compartilhem sempre o site e o fanpage do Facebook da CBDS, 



além buscar mídia para aumentar a visibilidade do desporto de surdos na sociedade em geral, despertando 
interesse das empresas privadas para patrocinar os surdoatletas. A Sra. Josiane informou que recebeu o 
Ofício da FMDS em relação à proposta de alteração da tabela de taxas para o ano de 2017, dando 
oportunidade ao Sr. João Riqueira Hissa, Diretor Financeiro da FMDS, explicar sobre os quais motivos que 
levou a enviar essa proposta para CBDS. A Sra. Josiane, ainda, solicitou aos presentes para enviarem suas 
sugestões para modificações na Tabela de Taxas para que possam discutir e definir os valores na próxima 
AGE da CBDS. Foram, ainda, ouvidas sugestões e feitos esclarecimentos diversos aos presentes e, não 
havendo mais nada a tratar o Sr. Vice-Presidente da CBDS Alexandre Dale Couto agradeceu a todos pelo 
empenho e se despediu. Cumprida a pauta e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente 
AGE às doze horas e trinta minutos do dia 05 de junho de 2016, da qual eu, Diana Sazano de Souza Kyosen, 
lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada conforme, segue assinada por mim e pela Presidente desta 
Confederação. 
 
 
 
Diana Sazano de Souza Kyosen    Deborah Dias de Souza 
Secretária da AGE     Presidente da CBDS 
 

O original encontra-se assinado. 
 
 


