Apresentação
A CBDS – Confederação Brasileira de Desportos de Surdos é uma entidade de fins não econômicos e não
lucrativos, de caráter desportivo, que administra de fato e de direito os esportes praticados entre os surdos, no
território brasileiro, em todas as modalidades, sendo a única instituição de direção nacional dos desportos
praticados entre os surdos brasileiros, em todas as suas modalidades, reconhecida como dirigente exclusiva,
regida pela legislação em vigor e por seu Estatuto.
Com 32 anos de existência, a CBDS contribui com a inclusão social das pessoas surdas através do esporte.
Apesar das imensas dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, sobrevive pelo esforço de voluntários
da comunidade surda de todo o Brasil, passando por um grande dinamismo esportivo. Houve um intenso
crescimento no número de Associações de Surdos por todo o País e, consequentemente, no número de
competições locais, regionais e nacionais em diversas modalidades esportivas.
O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas, de forma clara. Dividimos em duas
partes: Receitas e Despesas. Nele, também consta considerações finais da CBDS.

Receitas
A receita principal da CBDS provém das taxas de anuidades dos surdoatletas e dos membros da comissão técnica
para competições promovidas por essa Entidade. Além destas taxas, a CBDS recebe também as taxas de filiação
anual das Entidades estaduais/distrital. Lembrando ainda que essa Confederação também recebe o pagamento
das taxas de inscrições das entidades estaduais/distrital e suas filiadas indiretas para competições nacionais e
internacionais.
A CBDS teve seu projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, sob Processo nº 58701.005855/2015-2,
contando com o patrocínio do Ministério do Esporte no valor de R$ 668.574,17 (seiscentos sessenta e oito mil e
quinhentos setenta e quatro reais e dezessete centavos), onde contamos com as empresas incentivadoras: AT&T
GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
para treinamento e preparação da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol para os Jogos Panamericanos e
Mundial de Voleibol de Surdos. Os eventos mencionados foram realizados no mês de julho de 2016, nos Estados
Unidos.
Comunicamos que a CBDS fez, no mês de junho, um investimento de capitalização OuroCap junto ao Banco do
Brasil.
Em 11/10/2016, iniciamos a Campanha “Somos Todos Surdolímpicos”, para arrecadação de recursos para
despesas da Delegação Brasileira para Surdolimpíadas 2017.

Ainda no Segundo Semestre de 2016, recebemos de três delegações estrangeiras, o pagamento do pacote de
hospedagem para participação nas Eliminatórias Pan-Americanas de futebol de Surdos, que foi realizada em
Brasília no período de 28 de outubro a 04 de novembro de 2016.
A CBDS foi selecionada pelo Edital de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos da Segov, que contou com o
patrocínio da Codemig – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais no valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) para realização de Intercâmbio de Futebol Feminino entre Surdas e Ouvintes, na data de
01 a 04 de dezembro de 2016, em Belo Horizonte/MG, cuja a prestação de contas foi apresentada e aprovada
com o valor de R$ 34.296,95 (trinta e quatro mil e duzentos noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) em
27/12/2016.
A CBDS possui um saldo de contas a receber:
▪ R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente ao aluguel da sede em São Paulo;
▪ US$ 2.804 (dois mil e oitocentos e quatro dólares americanos) referente ao pagamento de pacote de
hospedagem da Delegação Chilena de Futebol de Surdos para as Eliminatórias Pan-Americanas de Futebol de
Surdos, realizadas em Brasília no mês de outubro de 2016.

Despesas
As maiores despesas que a CBDS teve em 2016 foram: o pagamento de hospedagem e alimentação dos
participantes do evento “Eliminatórias Pan-Americanas de Futebol de Surdos” realizadas em Brasília no mês de
outubro de 2016. Seguindo, a aquisição das passagens aéreas e/ou terrestres para os diretores, colaboradores e
membros técnicos da CBDS para representação desta Entidade em seus locais como nos treinos, nas seletivas,
nas competições nacionais e internacionais, nas assembleias gerais.
Em março de 2016, a Diretoria da CBDS, em comum acordo, optou pela contratação de uma funcionária para
atuar na função de secretária.
Outras despesas geradas são: hospedagem, serviços honorários de arbitragem, aquisição das premiações para
eventos nacionais, correio, cartório, serviços honorários de advocacia, materiais esportivos e outras.
A CBDS tem um débito a pagar no valor de US$ 3.040 (três mil e quarenta dólares americanos) para Consudes Confederação Sul-Americana Desportiva de Surdos, referente a taxa de inscrição dos 152 brasileiros nos Jogos
Desportivos Sul-Americanos, realizados em Caxias do Sul no período de 15 de novembro a 23 de novembro de
2014.

Considerações Finais
A limitação financeira é uma de nossas maiores dificuldades, as competições e treinamentos dos surdoatletas
brasileiros acontecem porque a maioria deles paga as despesas com recursos próprios e/ou doações. Por isso a
importância dos patrocínios conquistados durante 2016.
Apresentamos o número de registros em 2016, sendo que foram 594 surdoatletas no naipe masculino e 197 no
naipe feminino, totalizando 791 registrados e 86 membros técnicos do naipe masculino e 32 do naipe feminino,
no total de 118 registrados.
A CBDS não faz nada por si só, portanto conta com o trabalho em conjunto com as Federações filiadas e assim
seguimos avançando e aos poucos alcançando nossos objetivos.

Relatório Anual
Este relatório anual foi elaborado pela Gestão “Trabalhando Juntos, Melhores Resultados” da Confederação
Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS.
O presente Relatório Financeiro não abrange o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras.
Para eventuais esclarecimentos, devem entrar em contato por e-mail cbds@cbds.org.br

Outras informações sobre o Surdodesporto brasileiro podem ser encontradas no site e nas redes sociais da CBDS:
www.cbds.org.br e Facebook e Instagram: @cbdsbrasil
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