
	
	
	

	

Ata Reunião do Conselho de Administração 
 

1. Data, Local e Hora: dia 15 de abril de 2021, através de videoconferência (art. 34, § 4º, 
Estatuto), realizada no endereço virtual 
https://zoom.us/j/98206418977?pwd=Wndxd2daWlIvTUNkNGppQVRxbi9VQT09, ID da 
reunião: 982 0641 8977, Senha de acesso: 745874. Início às 16h30. Reunião Extraordinária do 
Conselho de Administração, também gravada em áudio. Encerramento às 17h35. 
 

2. Ordem do dia: 
 Analisar, deliberar e ou aprovar as matérias descritas abaixo: 
1- Conhecimento das atribuições estatutárias do CA;  
2- Apresentação do Regimento Interno do CA;  
3- Aprovação do nome para a Gestão Executiva conforme art. 34, parágrafo 5º. 

 
3. Presenças: 

Membros do Conselho de Administração 
• Presidente da CBJ e do Conselho – Silvio Acácio Borges 
• José Nilson, 1º Vice-presidente da CBJ 
• Soloi Totti, 3ª Vice-presidente da CBJ 
• José Ovídio Duarte da Silva, representante da Federação do Mato Grosso do Sul 
• Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira, representante da Federação Baiana de Judô 
• Pedro de Lamare, membro independente 
• Luiz Carlos Rocha, membro independente 
• Fabio Fleischhauer, membro independente 
• Victor Penalber, representante dos atletas 

 
4. Ausências: 

• Danys Queiroz, 2º Vice-presidente da CBJ 
 

5. Convidados 
• Robnelson Felix Ferreira, Gestor Executivo da CBJ 

 
Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Sílvio Acácio Borges agradeceu a presença de 
todos e deu boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração. Indicou a mim, Aline 
Poubel de Carvalho, para secretariar a reunião. Ato contínuo, fiz a leitura da Convocação e solicitei a 
todos os presentes que assinassem presença através do “bate-papo” da plataforma “Zoom”. Em 
seguida, antes de passar a palavra para que o Gestor Robnelson Ferreira  abordasse as atribuições do 



	
	
	

	

Conselho  de Administração, os participantes foram lembrados de que todo material para leitura  foi 
enviado anteriormente através do e-mail pessoal de cada conselheiro  
 

1- Conhecimento das atribuições estatutárias do Conselho de Administração (CA);  

Dando início, foi feito o compartilhamento de tela apresentando o estatuto vigente da CBJ, em especial 
o Art. 34, cujo tema são as atribuições do CA. Após uma leitura acompanhada de um breve comentário 
sobre estas atribuições e sua importância dentro de uma gestão compartilhada entre os demais 
poderes da confederação, o gestor Robnelson também comentou que, em virtude da necessidade de 
uma modernização do documento, algumas alterações deverão ser efetuadas dentro em breve. Estas 
alterações, segundo o gestor executivo, visam uma maior independência deste conselho, o que no seu 
entender refletirá numa melhora na governança da entidade, uma vez que será possível uma menor 
interferência entre os poderes. 
 

2- Apresentação do Regimento Interno do CA;  

Em seguida, para prosseguir com o segundo item da pauta, foi feito o compartilhamento do Regimento 
Interno do CA, cujo escopo é o de disciplinar o que está descrito no artigo 34 do Estatuto. Assim como 
o outro documento do item anterior, foi feita uma breve leitura onde se demonstra que o regimento, 
além de apresentar as atribuições constantes no estatuto, normatiza o seu funcionamento e apresenta 
os direitos e deveres deste conselho. Junto a este documento o gestor Robnelson Ferreira apresentou 
a Política de Alçada da CBJ, que é o documento que estabelece os limites por competência ou cargos e 
as instancias de aprovação, e demonstrou onde o CA está inserido nele. 
 
Ao finalizar sua fala, o gestor Robnelson Ferreira fez uma menção sobre a apresentação em breve a 
este conselho, do Planejamento Estratégico 2021/2025 e ao mencionar o CAJE Plan atendeu o pedido 
do Presidente Silvio Acácio Borges de explicar o significado e a importância deste programa 
patrocinado pelo COB/IOB. Em seguida aproveitou para demonstrar e explicar o funcionamento e a 
abrangência do programa GET (Gestão, Ética e Transparência) também patrocinado pelo COB. 
 
 

3- Aprovação do nome para a Gestão Executiva conforme art. 34, parágrafo 5º. 

Para dar sequência ao último item da pauta, o presidente Silvio Acácio Borges fazendo o uso da palavra 
mencionou o paragrafo 5º do Artigo 34 do estatuto, cujo texto remete a este conselho aprovar a 
indicação da presidência, do nome da pessoa que ocupará a Gestão Executiva da entidade. O nome 
apresentado, foi para a continuidade do sr. Robnelson Félix Ferreira. Passada a palavra aos 



	
	
	

	

conselheiros, estes por unanimidade, além de teceram elogios ao currículo profissional do candidato 
apresentado, aprovaram a sua recondução à função de Gestor Executivo da CBJ. 
 
Atendendo o proposto da reunião o presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata que segue por mim assinada, Aline Poubel de Carvalho, secretária, em 
conjunto com o Presidente do Conselho Sílvio Acácio Borges. 
 
 
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021. 
 
 
 
 
    Silvio Acácio Borges                      Aline Poubel de Carvalho 

                Presidente                           Secretária 
 
 
 



 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Convocação 
 

Ficam convidados os membros do Conselho de Administração da CBJ – Confederação 

Brasileira de Judo – a participar da reunião deste conselho, por  vídeo-conferência, através do 

link https://zoom.us/j/98206418977?pwd=Wndxd2daWlIvTUNkNGppQVRxbi9VQT09, ID da 

reunião: 982 0641 8977, Senha de acesso: 745874,  no dia 15/04/2021 às 16h30,  que tratará 

da seguinte ordem do dia: 

 

 

1- Conhecimento das atribuições estatutárias do CA;  

2- Apresentação do Regimento Interno do CA; 

3- Aprovação do nome para a Gestão Executiva conforme art. 34, paragrafo 5º. 

 

 

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2021. 

 

 

 

Sílvio Acácio Borges 

Presidente 

 


