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Of.CBDS nº 01/2015 – Circular                                                   Caxias do Sul, 22 de Janeiro de 2015 

Il.mo(a) Sr(a) 

DD. Presidente da Instituição Filiada. 

 

Senhor (a) Presidente, 

 Venho, por meio desta, convocar o senhor para participar a Assembleia Geral Ordinária da 

Confederação Brasileira de Desportos Surdos (CBDS) que será nos dias 14 e 15 de março de 2015 

no auditório do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, na Quadra SEUPS 703/903, 

lote A, Brasília/DF. 

 Atendendo a exigência estatutária (artigo 39), haverá a Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
desta CBDS e segue anexo edital de convocação da AGO e da referida reunião para os devidos fins. 
 Aproveitamos o ensejo para comunicar que: 
 

 Para a AGO, nos dias 14 e 15 de março de 2015 estão convocados os Presidentes e 2 

diretores (de preferência o administrativo e o de esportes de todas as Federações/Liga e os 

Presidentes das Instituições municipais); 

 Na impossibilidade de Presidente não poder comparecer AGO, favor indicar 

o(s)representante(s) através de procuração registrada em cartório e com firma 

reconhecida. 

 Que todos os interessados deverão empenhar com os órgãos públicos de seus/suas 

estados/municípios de origem no sentido de captarem auxilio financeiro para transporte e 

alimentação dos delegados; 

 Que todas as instituições deverão entregar ao Diretor Administrativo o Relatório Esportivo 

de 2014, contendo todas as atividades da mesma e das entidades filiadas como o 

calendário de 2015 a 2017 para que sejam divulgados pela CBDS; 

 Que terá o Workshop, no dia 13 das 18h até 21h, o local a definir. 

 Para quem vier hospedar um dos hotéis de Brasília, aconselho procurar no Setor Hoteleiro 

Sul que é próximo ao auditório do SENAC, situado 703/903 Asa Sul. 

 

 Colocando ao inteiro dispor de V.Sa para outras informações que julgar necessárias pelo 

email cbds@cbds.org.br, subscrevemos, 

 
Gustavo de Araujo Perazzolo 

Presidente da CBDS 


