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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ – FDSP, REALIZADA
EM 09/04/2022. Aos nove dias do mês de abril do dois mil e vinte e dois, 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: Sr. Lúcio Rogério Nunes Rodrigues da Associação de Surdos de
Cascavel (SURDOVEL); Sr. Bruno José da Silva da Associação dos Surdos de Londrina (ASL); Sr. Robson Lavandoski da
Associação Medianeirense dos Surdos (AMESFI); Sr. Vagner Canton, da Associação dos Surdos de Pato Branco
(ASPB); e Sra. Daniela Cristina Silva Lima Ramos Guidugli da Associação dos Surdos de São José dos Pinhais (ASSJP).
A Sra. Josiane Maria Poleski representou a Comissão de Surdoatleta da FDSP (CS-FDSP). Houve a participação da
representante de uma entidade não-filiada: Sra. Bruna Aparecida de Souza da Associação de Surdos de Paranavaí
(ASUPAR), que não teve direito a voto. De acordo com os artigos 36 e 37 do Estatuto Social da FDSP de 28/11/2020,
somente os representantes das entidades filiadas e da CS-FDSP, mencionados acima, terão direito a um voto cada,
no total de 06 (seis) votos computados no decorrer desta 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. Rodrigo Barbosa Nogueira, que convidou a mim, Thayse Goulart Strazzi, para secretariar a sessão. A
abertura dessa AGO se deu às nove horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Apresentação de balanços 2021; 2. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal 2021; 3. Apresentação do Relatório
de Gestão 2021; 4. Apresentação do Relatório Esportivo 2021; 5. Apresentação e deliberação dos projetos
2022/2023; 6. Atualização do Calendário Esportivo da FDSP para 2022/2023. Dando início aos trabalhos desta AGO,
o Sr. Rodrigo Nogueira Barbosa convidou o Sr. Anderson Marcondes Santana Junior, Presidente da FDSP, para
apresentar o balanço anual no lugar da Diretora Financeira, Sra. Mariana Fuzetti Nascimento, que não compareceu
nesta AGO por motivos pessoais. Então o Sr. Presidente da FDSP apresentou a tabela das despesas durante o ano de
2021 sendo apresentado por categoria que foi ao total de R$ 39.501,90, onde a maior despesa foi a contratação de
arbitragem no valor anual total de R$ 8.845,00. E ainda apresentou a tabela de receita no montante total de R$
41.412,96, que foram as diversas taxas (anuidade da FDSP, registro da CBDS e modalidade da CBDS). A FDSP ficou
com o saldo positivo de R$ 1.911,06. Com a soma do saldo anterior, a FDSP tem o saldo positivo final de R$ 7.625,98
na data de 31/12/2021. Informou ainda que a conta do Caixa Econômica Federal (CEF) foi encerrada para usar
apenas a do Cora SDC, onde a FDSP fez uma economia muito boa, que seria destinada para taxas e tarifas bancárias
absurdas do CEF. Ao concluir sua apresentação desta pauta, foi apresentada a relação das pendências financeiras
referente a 2021 no valor total de R$ 5.160,00 até o momento (09/04/2022), o Sr. Anderson Marcondes Santana
Junior solicitou o apoio de todas as entidades para quitar suas pendências perante a FDSP. A Sra. Daniela Guidugli
(ASSJP) questionou sobre os valores pendentes se estavam todas as pendências incluídas de todos os tipos de
eventos e participações, onde foi explicado de que outras pendências referentes à participação da Surdolimpíadas
Nacional 2021 foram cobradas diretamente aos surdoatletas. A Sra. Daniela Guidugli (ASSJP) solicitou a lista dos
surdoaletas por entidade para que cada entidade possa ajudar a cobrar seus surdoatletas. No item 2 da pauta do
Edital de convocação, o Sr. Presidente da Mesa convidou o Sr. Heron Rodrigues da Silva, Presidente do Conselho
Fiscal da FDSP, para a apresentação do Parecer dos conselheiros fiscais e o mesmo explicou que os membros do
Conselho Fiscal acompanham mensalmente os documentos financeiros (receitas e despesas) no Drive do Google,
que facilitou o trabalho de análise e conferência dos referidos documentos e por fim, deu o parecer de aprovação do
balanço anual de 2021. Os presentes votaram a aprovação por unanimidade. Dando continuação à Assembleia (item
3), a Sra. Thayse Goulart Strazzi, Diretora Administrativa, apresentou o Relatório Anual de Gestão, reforçando as
ações e atividades realizadas ao longo de 2021, tais como: reuniões com várias entidades, órgãos públicos e
privados; realização das Assembleias Gerais da FDSP; promoção de eventos institucionais (curso online “Desporto
Surdo: fundamentos básicos” que participaram 41 cursistas e curso online “Regras básicas de Xadrez” que teve 8
participantes); participação nas Assembleias Gerais da CBDS; reformulação do site institucional para atender as
exigências da Lei Pelé nos termos de artigo 18 e 18-A; organização da documentação da FDSP para obtenção de
Alvará de Licença de Funcionamento; Certificação 18 e 18-A do Ministério da Cidadania e Título de Utilidade Pública
Municipal (Curitiba). Todos os presentes ficaram cientes com os trabalhos apresentados pela atual Gestão e
aprovaram o relatório do referido ano por unanimidade. A próxima pauta refere-se à apresentação do Relatório
Esportivo 2021, onde o Diretor de Esportes da FDSP, Sr. Yuri Soares da Silva, apresentou as ações desenvolvidas
durante o ano de 2021, bem como apresentou o ranking das etapas de futsal e xadrez. No decorrer do ano, a FDSP
promoveu a realização de quatro etapas do Circuito Paranaense de Xadrez Online, duas etapas do Campeonato
Paranaense de Futsal e Copa Sul Brasileira de Futsal. Ainda fez parceria com a Secretaria do Esporte do Estado do
Paraná pela primeira vez para participação de duas entidades (ASL e SURDOVEL) nos Jogos Abertos Paradesportivos
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do Paraná - Parajaps como convidados especiais. Informou ainda que a FDSP participou nos eventos nacionais
promovidos pela CBDS, tais como: Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos - 13/11/2021 a 15/11/2021 em
Brasília e Surdolimpíada Nacional 2021 – 04/12/2021 a 07/12/2021 em São José dos Campos/SP, onde neste último,
a delegação paranaense levou 2 ouros, 8 pratas e 5 bronzes, no total de 15 medalhas surdolímpicas nacionais,
ficando em 7ª classificação em geral. No penúltimo item da pauta, foi a vez da Sra. Josiane Maria Poleski, membro
da CS-FDSP e colaboradora de projetos da FDSP, juntamente com a Sra. Thayse Goulart Strazzi, Diretora
Administrativa, que apresentou os projetos esportivos apresentados e contemplados para a FDSP para o ano de
2022 e 2023. Apresentaram-se os seguintes projetos contemplados: Circuito Paranaense de Vôlei de Praia de Surdos
2022 (1ª Etapa) com o patrocínio da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) no valor de R$ 30.000,00,
Copa Paraná de Futebol Sete de Surdos 2022 com o patrocínio da Itaipu Binacional no valor de R$ 47.455,00 e
deliberação da emenda parlamentar de autoria da Deputada Federal Luísa Canziani, que destinou R$ 100.000,00
para a FDSP, onde os maiores detalhes sobre projetos esportivos estarão no site institucional desta Federação.
Durante as apresentações, o Sr. Lúcio Rogério Nunes Rodrigues, representante da SURDOVEL, questionou o por quê
ter escolhido a cidade de Marechal Cândido Rondon para sediar a Copa Paraná de Futebol Sete, projeto
contemplado pela Itaipu, e foi explicado que o Edital de Patrocínio exigia que fosse realizado o evento em uma das
cidades da região oeste do Paraná e, aproveitando para expandir o trabalho da FDSP em outras cidades para maior
reconhecimento, por isso essa cidade foi escolhida para sediar o referido evento. Ainda foi apresentada uma prévia
das despesas da emenda parlamentar supracitada acima, que contemplaria o pagamento de arbitragem para as
modalidades de futsal, vôlei de praia e para o Prêmio Surdo Paranaense - PSP 2023, onde os representantes
presentes votaram com ciência de conhecimento, lembrando que essas despesas ainda serão analisadas pela
Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que caso surja alguma alteração, todos serão informados
posteriormente. Enquanto era apresentada as despesas de arbitragem de três etapas de futsal, duas de vôlei e PSP
via emenda, as despesas já continham as cidades onde os eventos seriam realizados. O Sr. Robson Lavandoski,
representante da AMESFI, questionou o porquê e como escolhemos as cidades, pois gostaria que fossem escolhidas
em conjunto com as associações como acontece nas assembleias para definir o calendário esportivo da FDSP. Foi
sugerido que para os próximos eventos as escolhas das cidades passem a ser por sorteio, equilibrando entre as
regiões do Paraná, mantendo todas as cidades que foram apresentadas por nós para os eventos em pauta até o
momento sem alteração. Essa medida vale para os eventos que vierem a ser organizados. O voto a respeito foi
unânime. Por fim, os presentes deram sua total ciência sobre a referida pauta. Para finalizar esta AGO, a última
pauta deliberou sobre alterações no calendário esportivo para 2022 e 2023, os quais os representantes das
associações reclamaram por realizar a maioria dos eventos na região sul do Estado, mas que com o voto aprovado
sobre realizarem as escolhas das cidades nos próximos eventos via sorteio, a distribuição entre as regiões ficará
equilibrada. Após cumprida a pauta e nada mais havendo a ser tratada, o Sr. Rodrigo Barbosa Nogueira, Presidente
da Mesa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral às dezessete horas e quarenta e
cinco minutos do dia 09 de abril de 2022, determinando a mim, Thayse Goulart Strazzi, que a secretariei que
lavrasse a presente ata e a publicasse no site institucional da FDSP para surtir os efeitos necessários. Esta ata segue
assinada por mim, pelo Sr. Presidente da AGO e pelo Sr. Presidente da FDSP.

Thayse Goulart Strazzi
Secretária da AGO

Rodrigo Barbosa Nogueira
Presidente da AGO

Anderson Marcondes Santana Junior
Presidente da FDSP
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