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ATA DE FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇAO
PRIIUEIRA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DO COIU
BRASILEIRO DE CLUBES PARALIIVIPICOS - CBCP

As dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e sete do mês de Julho do ano de
dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente em razão do Decreto Legislativo
número 6, de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em razão
da Pandemia do COVID 19, nos termos da solicitação do Presidente da
República através da lt/lensagem n" 93 de 18 de março de 2020, pela
plataforma de comunicação e reuniÕes online no endereço eletrônico
https://zoom.usli/92438060743, os senhores representantes dos Clubes,
Associações e Entidades de pratica esportiva de formação de atletas
Paralimpicos , conforme lista de presença disposta ao final desta Ata, com o
objetivo de:

1 - FUNdAT O COMITÊ ARASILEIRO DE CLUBES PARALIMPICOS - CBCP;

2 - Aprovar o Estatuto Social do COtUtTÊ BRASTLETRO DE CLUBES
PARALIIMPICOS - CBCP;

3 - Eleger a primeira Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal.

Abertos os trabalhos, foi por todos escolhido o Senhor João Batista Garvalho
e Silva para presidir a Assembléia. Ato continuo, com a concordância de
todos, o presidente convidou o Senhor Sileno da Silva Santos, para ser o
Secretario, passando-se então para as discussões e deliberações dos itens da
pauta. O presidente coloca em votação o primeiro item da pauta e Por
unanimidade decidiu-se pela fundação do COMITE BRASILEIRO DE
CLUBES PARALIMPICOS - CBCP. Com o CBPC já fundado, passa-se então
paru a discussão do próximo item da pauta, que trata da APROVAÇÃO DO
ESTATUTO da entidade. O senhor Sileno da Silva Santos, proceda a leitura do
Estatuto, artigo por artigo, o que resultou apos feitos os devidos
esclarecimentos e sanadas algumas dúvidas, na sua aprovação por
unanimidade.

Finalmente, foi colocado para Deliberação o último item da pauta (ELEIÇÃO
DA PRIMEIRA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS MEI/BROS DO CONSELHO
FISCAL, para o [Mandato de 202012022, compreendido entre 2710712020 e
3111212022) e que resultou na seguinte formação:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA, brasileiro, casado,
aposentado, nascido em 04/0911953, portador da Carteira de ldentidade RG
6.089.329-1 SSP-SP e do CPF 773.119.818-91 , residente e domiciliado na Rua
Salomão Vergueiro da Cruz, 435, .Piratininga, Niterói/RJ;

Vice-Presidente: SILENO DA SILVA SANTOS, brasileiro, divorciado,
Professor, portador da Carteira de ldentidade RG 20.380.769-8 SSP-SP e do
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cPF 115.108.008-08, residente e domiciliado na Rua João peixoto
195, Apartamento 164 do Bloco C, no Jardim Consolação, São paulo-Sp

Para o Conselho Fiscal foram eleitos 5 (cinco) membros, sendo os três
primeiros titulares e os dois restantes suplentes, a saber:

1 - ADElvlR BATlsrA DE souzA, brasileiro, solteiro, afleta, portador da
cédula de identidade: no 29.664.854-'1 ssP-SP, CPF Íro 21s.167.098-88,
nascido em 1910411979, residente e domiciliado na Rua Hernani Bernardes,
631, Bairro Vila Real Continuação, HortolândialSP, que presidirá o Conselho
Fiscal;

2 - LUIZ SEABRA JUNIOR, brasileiro, divorciado, Professor, portador da cédula
de identidade no'í3.057.618-9 ssP-sP, cPF no 06s.97s.008-22, nascido em
0411111960, residente e domiciliado Rua Professor Saul Carlos da Silva. 265
apto. 52, Jardim Guarani, Campinas-SP;

3 - DAVI FARIAS cosrA, brasileiro, casado, coordenador de projetos,
portador da cédula de identidade: no 18.300.503-x ssp-sp,cpF no
083.372.548-31, nascido em 1011011967, residente e domiciliado na Av. Alvaro
Ramos, 86 -Apto 61, Belenzinho, São Paulo/SP;

4 - PAULO CESAR Dos sANTos, brasileiro, casado, professor, portadon da
cédula de identidade: no 22.916.671, CPF no 069.9s0.438-47, nascido em
1811111972, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Rodrigues da Costa, 475,
Jd. ResidencialVetorasso, São José do Rio Preto/SP; e

5 - LEONARDO JosE DE tvlATTos, brasileiro, divorciado, aposentado,
portador da cédula de identidade MG - 197.818, cPF no 403.s34.196-72,
nascido em 09/11l1955, residente e domiciliado a Rua: llacir Pereira Lima, 419
Apto 102 do Bloco 2, bairro Silveira, Belo Horizonte/MG.

Definiu-se ainda que o coMlrÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBCP, terá sede
na Estrada Velha de Maricá, 4830, Rio do Ouro, Niterói/RJ.

Com a palavra para suas consideraçÕes finais, o senhor João Batista Carvalho
e Silva agradeceu a todos pela confiança e fez uma breve manifestação sobre
o desenvolvimento do Desporto Paralímpico em nosso país, especialmente
apos a criação do Comitê ParalÍmpico Brasileiro - CPB, que através de um
planejamento de aproximação com os meios de comunicação, logrou levar ao
conhecimento da sociedade brasileira as conquistas de nossos atletas nas
mais variadas competiçÕes internacionais, especialmente nos Jogos
Paralímpicos, fato que contribuiu para um novo olhar sobre a capacidade das
pessoas com deficiência. O senhor João Batista faz ainda uma breve
retrospectiva sobre a importância das AssociaçÕes e Clubes de pessoas com
deficiência na formação dos atletas brasileiros, dando-lhes a base para seu
desenvolvimento não somente como desportistas, mas também como
cidadãos, razáo pela qual se justifica plenamente nossa decisão de fundarmos
o Comitê Brasileiro de Clubes Paralimpicos - CBCP, que congregará todas as
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associações e clubes brasileiros, oferecendo-lhes melhores condiçÕes para o
atingimento de suas finalidades, especialmente na formação de nossos
valorosos atletas. Após suas considerações franq a palavra aos presentes

querendo tazer uso da
eu SILENO DA SILVA

e, não havendo mais nada a tratar e ninguem
palavra, deu-se por encerrada a Assembléia
SANTOS, lavrei a presente ATA, que é assin
João Batista Carvalho e Silva, para que

im, e pelo Presidente
os efeitos jurídicos

necessários em observância a Legislação Brasi

SI DA SILVA JOÃO HO E SILVA

Secretário

ENTIDADES FUNDADORAS

1 - Andef - Apsociação Niteroiense dos Deficientes Fisicos - Niterói-RJ

2 - Associação Desportiva para Deficientes - ADD, São Paulo-Sp

3 - Associação Paralímpica de Campinas - APC, Campinas-Sp

4 - Associação de Esportes Adaptados de campinas - ADEACAMp, campinas-

SP

5 - Centro de Emancipação social e Esportiva de cegos - CESEC - São paulo-

SP

6 - Grupo de Amigos e Esportistas de campinas - GADECAIT/p, campinas-sp

7 - Associação Mais Acessível - Belo Horizonte-tr/G

8 - Clube Amigos dos Deficientes - CAD, São José do Rio preto-Sp

I - Clube de Desporto tVlagic Hands - São Paulo-SP

10 - Associação de Centro de.Treinamento de Educação Física Especial -

CETEFE, Brasilia-DF
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11 - Nucleo Avançado de Esporte, cultura e Lazer - NAVES, Niteroi-RJ
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