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Introdução 
Com o firme propósito de assegurar a máxima transparência em todas as suas atividades, o 
presente relatório vem apresentar de forma objetiva todas as ações do Conselho de 
Administração da Confederação Brasileira de Judô durante o ano de 2018. 

 

Processo eletivo 
A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) realizou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
no dia 30/06/2018, na cidade do Rio de Janeiro, apresentando como uma das pautas da AGE a 
eleição dos 3 membros independentes para compor o Conselho de Administração da CBJ que se 
somaram os representantes dos atletas, aos representantes das Federações Estaduais, aos três 
vice-presidentes da CBJ e ao Presidente da CBJ na composição do CA. Segue abaixo a relação 
nominal de todos os Conselheiros: 
- Presidente da CBJ – Silvio Acácio Borges 
- 1° Vice-Presidente da CBJ – José Nilson Gama 
- 2° Vice-Presidente da CBJ – Danys Queiroz 
- 3° Vice-Presidente da CBJ – Seloi Totti 
- Representante das Federações – Luiz Hisashi Iwashita 
- Representante das Federações – Tibério Maribondo do Nascimento 
- Representante dos atletas – Rafaela Silva 
- Representante dos atletas – Victor Penalber 
- Membro independente – Pedro de Lamare 
- Membro independente – Iransé Oliveira Silva 
- Membro independente – Luiz Carlos Rocha 
 

 

Posse e aprovação do Regimento do Interno 
O Conselho de Administração da CBJ, teve o seu primeiro encontro no dia 10/10/2018 na cidade 
de Lauro de Freitas – BA, momento em que houve a solenidade oficial de posse de todos os 
Conselheiros, apresentação, discussão e aprovação do Regimento Interno do CACBJ, 
documento que detalha as atribuições do presente Conselho e norteia o seu efetivo 
funcionamento. 

 

Reunião Ordinária para aprovação do orçamento 2019 
O Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Judô (CACBJ), foi convocado para 
uma reunião na sede da CBJ, no Rio de Janeiro – RJ, no dia 20/11/2018, estiveram presentes 
sete dos onze conselheiros. O Gestor executivo, Robnelson Ferreira e o Gestor financeiro, 
Renato, apresentaram e esclareceram aos membros do CACBJ informações importantes sobre 
a proposta orçamentária da CBJ para 2019, sobre o plano estratégico da gestão e a preocupação 
com o cenário de muita dificuldade da manutenção do Centro Pan-americano de Judô. Os 
Conselheiros aprovaram a proposta orçamentária apresentada, confirmaram a coerência do plano 
estratégico com as ações desenvolvidas e deram o aval para que o Presidente Silvio Acácio 
Borges levasse para a AGE uma proposta de negociação com o Governo do Estado da Bahia, 
considerando um novo cenário para 2019. Segue abaixo a relação dos Conselheiros presentes à 
reunião: 



- Presidente da CBJ – Silvio Acácio Borges 
- 1° Vice-Presidente da CBJ – José Nilson Gama 
- 2° Vice-Presidente da CBJ – Danys Queiroz 
- Representante das Federações – Luiz Hisashi Iwashita 
- Representante das Federações – Tibério Maribondo do Nascimento 
- Membro independente – Pedro de Lamare 
- Membro independente – Luiz Carlos Rocha 
 

 

 

Considerações finais 
Acreditamos que o presente relatório apresenta de forma resumida e objetiva as ações 
desenvolvidas pelo Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Judô no ano de 
2018, reafirmando o compromisso da gestão da CBJ em aperfeiçoar e sistematizar as ações para 
que o sucesso alcançado por nossos representantes nos tatames pelo mundo esteja assegurado 
por boas práticas de uma gestão transparente. 
 

 

Conselheiros 
- Presidente da CBJ – Silvio Acácio Borges 
- 1° Vice-Presidente da CBJ – José Nilson Gama 
- 2° Vice-Presidente da CBJ – Danys Queiroz 
- 3° Vice-Presidente da CBJ – Seloi Totti 
- Representante das Federações – Luiz Hisashi Iwashita 
- Representante das Federações – Tibério Maribondo do Nascimento 
- Representante dos atletas – Rafaela Silva 
- Representante dos atletas – Victor Penalber 
- Membro independente – Pedro de Lamare 
- Membro independente – Iransé Oliveira Silva 
- Membro independente – Luiz Carlos Rocha 

 
 

 


