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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ – FDSP, 
REALIZADA EM 06/11/2021. Aos seis dias do mês de novembro do dois mil e vinte e um, em videoconferência através 
da plataforma “YouTube” em razão da pandemia contra novo coronavírus (Covid-19), reuniram-se com a presença 
dos representantes das 05 (cinco) entidades filiadas com direito a um voto cada, tais como: Sr. Rafael Greca de Freitas, 
da Associação dos Surdos de Curitiba (ASC), Sr. Anderson Martins, da Associação Monte Sião (AMS), Sr. Robson 
Lavandoski, da Associação Medianeirense de Surdos e Fissurados (AMESFI), Sra. Dariane Martins Zardo, da Associação 
dos Surdos de Pato Branco (ASPB), Sr. Lucio Rogerio Nunes Rodrigues, da Associação de Surdos de Cascavel 
(SURDOVEL), e representantes da Comissão de Surdoatletas da FDSP: Antonio Luiz Souta e Josiane Maria Poleski, 
entrará em vigor a partir da data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. O Sr. Luan Rafael 
de Jesus, representante da Associação de São José dos Pinhais (ASSJP) não teve direito a voto por não ter entregado 
a procuração para representar o presidente nesta Assembleia. Foi dada a palavra ao Sr. Anderson Marcondes Santana 
Junior, Presidente da FDSP, o qual cumprimentou e agradeceu aos presentes, convidou-os a indicarem entre os 
presentes quem pode presidir e secretariar os trabalhos. Foi indicado e aprovado por todos para presidir os trabalhos 
o Sr. Anderson Marcondes Santana Junior, que convidou a mim, Thayse Goulart Strazzi, para secretariar a sessão. A 
abertura desta AGE se deu às oito horas e trinta minutos em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Deliberação sobre Regimento Interno da FDSP 2022; 2. Deliberação sobre Regulamento Geral dos 
Eventos Esportivos FDSP 2022; 3. Deliberação sobre Código da Ética e Conduta da FDSP 2022; 4. Apresentação e 
deliberação sobre Calendário Esportivo FDSP 2022-2025; 5. Apresentação e deliberação sobre Tabela de Taxas e 
Multas FDSP 2022; 6. Informações sobre Assembleias Gerais da CBDS realizadas em 2021. Dando início aos trabalhos 
desta AGE, o Sr. Anderson Marcondes Santana Junior explicou que as deliberações das pautas sobre regimento 
interno, regimento de eventos esportivos e código de ética nunca existiram na FDSP. Por isso, a necessidade de criar 
os novos documentos para atender o Estatuto vigente da FDSP. Lida a proposta consolidada de Regimento Interno e 
deliberada por todos os presentes, a Assembleia Geral aprovou por unanimidade, exceto o da ASSJP que não tinha o 
direito a voto por falta de procuração, o Regimento Interno da FDSP, que passará a vigor em 01 de janeiro de 2022. 
Passando-se ao item 2 da pauta. Iniciou-se a leitura e interpretação do regulamento dos eventos esportivos pelo 
presidente da FDSP. Finalizando a leitura e interpretação, deu-se aberta ás dúvidas e sugestões. Os presentes, exceto 
o da ASSJP, discutiram e aprovaram por unanimidade o Regulamento Geral dos Eventos Esportivos, que passará a 
vigor em 01 de janeiro de 2022. Logo após uma pausa para almoço, em continuidade da pauta do Edital da AGE, se 
apresentou a Sra. Dariane Martins Zardo, presidente da ASPB, que pediu desculpas pela ausência mais cedo. Foi feita 
a leitura da proposta consolidada de Código da Ética e Conduta da FDSP e deliberada por todos os presentes. Os 
presentes, exceto o da ASSJP, discutiram e aprovaram por unanimidade o Código da Ética e Conduta da FDSP, que 
passará a vigor em 01 de janeiro de 2022. Passando ao item 4 da pauta, deu-se ínicio a deliberação do calendário 
esportivo 2022-2025. O Presidente da FDSP chamou a atenção que nas gestões anteriores apenas se discutia 
calendário do ano seguinte, porém a partir de agora será discutido calendário esportivo dos próximos 4 anos de forma 
a facilitar a participação das entidades filiadas em projetos, editais de chamamentos públicos de esporte dos 
municípios. O calendário desportivo dos próximos 2 anos é garantido, visto que depois desse período a situação pode 
mudar com o decorrer do tempo como licença de entidade filiada, nova pandemia, entre outros. A Coordenadora 
Esportiva da FDSP e membro titular da CS-FDSP, Sra. Josiane Maria Poleski esclareceu que em caso de mesma data 
com competições da CBDS, a FDSP estudará mudança de datas ou outras ações para facilitar, bem como também em 
caso de surgimento dos recursos públicos, que o calendário poderá sofrera alterações para o bem do Surdodesporto 
do Paraná. O Diretor de Esportes da FDSP, Sr. Yuri Soares Silva, explicou que se apenas uma cidade se candidatar a 
sediar um evento, fica acordado que é definitivo. Caso para um evento seja candidatas duas cidades, as duas cidades 
devem apresentar propostas em uma Assembleia Geral para que possa haver votação e caso não haja votação é 
selecionada a cidade sede por meio de sorteio. A coordenadora esportiva da FDSP explicou sobre a competição de 
corrida virtual, que será realizada por meio de aplicativo Relive que mostra os resultados de corrida percorrida. Cada 
associação se inscreverá colocando seus participantes, podendo ser surdos e/ou ouvintes, cuja inscrição seria R$ 
10,00 por pessoa. Se atingisse 35 pessoas inscritas para uma mesma associação, daria R$ 350,00, o que desse valor 
de R$ 300,00 pagaria a taxa anual de filiação e os outros primeiros R$ 50,00 seriam destinados às despesas de 
premiação pela FDSP para a tal corrida virtual. Resumindo, é uma maneira de ajudar as associações a continuarem 
filiadas, pagando menos. O mesmo se estende às associações que não forem filiadas de forma a estimular a 
participação no surdodesporto. Essa é vista como uma ação social para facilitar as entidades depois de um longo 
tempo parados por causa da pandemia de 2020-2021. Sobre o Surdolimpíada do Paraná 2022, a data e a cidade são 
incertas devido a falta de apoio financeiro por parte de um político. O Presidente da FDSP ressaltou que serão apenas 
modalidades individuais, duplas e basquete 3x3 como uma forma de incentivo de aumento doos surdoatletas 
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praticantes destas modalidades. A FDSP ainda comunicou que não haverá PSP – Prêmio Surdo Paranaense este ano 
em decorrência dos poucos eventos realizados (Setembro a Dezembro). Quanto aos calendários de outros anos, serão 
discutidos em outra oportunidade, pois é preciso verificar primeiro como seria a volta da rotina “pós-pandemia” em 
2022. Desta forma, por enquanto, o calendário esportivo de 2022 a 2023 foi devidamente estruturado e preenchido 
de acordo com as entidades presentes. O calendário de 2022 será anexado ao site da FDSP e estará a disposição para 
eventuais consultas. O calendário esportivo estadual de 2022 a 2023 foi aprovado por unanimidade pelos presentes 
desta Assembleia, exceto o da ASSJP. No item 5 da pauta do Edital, foi feita a apresentação e deliberação da tabela 
de taxas e multas da FDSP para ano de 2022 com pouquíssimas alterações, sendo ela: a taxa de anuidade da FDSP 
passará de R$ 30,00 a R$ 40,00, sendo este valor já incluso a taxa de registro anual da CBDS (R$ 10,00) para melhor 
controle do balanço financeiro. Outra mudança que exige atenção é que todos os pagamentos à FDSP passarão a ser 
por boleto bancário, não aceitando mais transferências de valores ou Chaves Pix. Os boletos bancários contém juros 
e principalmente prazo, o que fará com o respeito aos prazos se estabeleça. O Presidente da FDSP avisou que os 
boletos bancários emitidos pela FDSP são bem flexíveis, tendo dentro do próprio boleto opção de pagar pelo Pix. Para 
os pagamentos de cartões tomadas das competições, será enviado à entidade filiada o boleto com o valor total de 
pagamento dos cartões de uma competição específica para o pagamento já no prazo de uma semana. Ou seja, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, todo pagamento, mesmo que seja destinado à CBDS, deve ser paga para a FDSP e a mesma 
repassada à CBDS para melhor controle de todos os envolvidos (surdoatleta, entidade, FDSP e CBDS), evitando a 
duplicidade de pagamento. Discutiram outras dúvidas e foram sanadas pela presente Diretoria da FDSP. A tabela de 
taxas e multas para 2022, bem como outras informações, a mesma foram aprovadas por unanimidade pelos 
presentes. O Presidente da FDSP contou que houve várias Assembleias da CBDS no ano de 2021, sendo a primeira 
delas em Abril que teve como pauta a alteração de endereço da CBDS no Estatuto, de Brasília para Belo Horizonte. 
Em junho, segunda Assembleia da CBDS, teve também como pauta urgente a alteração de endereço novamente, 
porém voltando ao endereço de Brasília, de forma a facilitar o recebimento de verbas por parte do Distrito Federal. 
Ambas as Assembleias foram virtuais. A terceira Assembleia realizada foi presencial, em João Pessoa/PB. Teve como 
pautas o Regulamento Geral que teve uma pequena mudança. A segunda pauta foi o Calendário 2022 – 2025, porém 
só foi discutida até 2023 em virtude do tempo. Foi apresentada as previsões de despesas e receitas da CBDS para o 
ano de 2022. Por último apresentou a tabela de taxas e multas, porém a FDSP ainda não recebeu, mas ressalta que 
teve uma alteração pequena. Após cumprida a pauta e nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia Geral foi 
formalmente encerrada às dezessete horas e vinte e três minutos, tendo sido sua ata lavrada e assinada por mim, 
Thayse Goulart Strazzi, e pelo Sr. Presidente da sessão e da FDSP, a qual após lida e aprovada por todos os presentes. 
 
 
 
Thayse Goulart Strazzi  
Secretária da AGE 

Anderson Marcondes Santana Junior 
Presidente da AGE e da FDSP 

 




