Ata Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Local e Hora: dia 17 de dezembro de 2019, através de vídeo-conferência (art. 34, § 4º,
Estatuto), realizada no endereço virtual https://meet.google.com/otu-yiqx-cjd, conforme
convocação enviada em 3 de dezembro de 2019 (convocação anexa). Início às 14h30. Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração, também gravada em áudio. Encerramento às
15h15.
2. Ordem do dia:
Analisar, deliberar e ou aprovar as matérias descritas abaixo:
(a) Parecer sobre o Brasília Grand Slam 2019;
(b) Orçamento CBJ 2020;
3. Presenças:
Membros do Conselho de Administração
• Presidente da CBJ e do Conselho – Silvio
• José Nilson, 1º Vice-presidente da CBJ
• Danys Queiroz, 2º Vice-presidente da CBJ
• Soloi Totti, 3ª Vice-presidente da CBJ
• Tibério Maribondo do Nascimento, representante da Federação do Rio Grande do Norte
• Luiz Iwash, represante da Federação Paranaense de Judô
• Pedro de Lamare, membro independente
• Luiz Carlos Rocha, membro independente
• Iransé Oliveira Silva, membro independente
• Victor Penalber, representante dos atletas
Pessoas convidadas
• Robnelson Felix
• Renato Araújo
• Dr. Julio Magalhães – Assessor Jurídico
4. Ausências:
• Rafaela Silva, representante dos atletas
Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho, Sílvio Acácio Borges agradeceu a presença de
todos. Além dos Conselheiros, apresentou os participantes da CBJ: o Gestor Executivo Robnelson
Ferreira, o Gestor Financeiro Renato Arújo, o Assessor Jurídico, Julio Magalhães e Aline Poubel de
Carvalho, indicada para secretariar a reunião do Conselho.
Também, informou aos Conselheiros que o material referente à esta reunião foi disponibilizado por email
para consulta previa.

(a) Parecer sobre o Brasília Grand Slam 2019;
Foi solicitado aos presentes que acompanhassem a leitura do documento enviado, referente ao GS BSB.
O Presidente do Conselho questionou se havia dúvida sobre o relatório, recebendo a negativa de todos.
O Gestor Executivo da CBJ, Robnelson Ferreira, explicou que foi enviado aos membros do Conselho
um compilado da documentação a ser enviada ao GDF para a prestação de contas. Tranquilizou-os sobre
os prazos e informou que em meados de janeiro de 2020 a mesma já terá sido completamente
encaminhada. O relatório de execução do evento também já está sendo confeccionado.
E mais uma vez, o Presidente do Conselho perguntou se algum dos Conselheiros gostaria de fazer
alguma observação, restrição ou se poderiam considerar aprovada o demonstrativo do Brasília Grand
Slam 2019. Parecer aprovado por unanimidade.
(b) Orçamento CBJ 2020;
Assim como o item anterior, o Presidente mencionou o documento enviado anteriormente. Fez a
descrição do documento e leitura descritiva de alguns itens, além de informar sobre o detalhamento das
despesas.
Robnelson Ferreira explicou aos membros do Conselho que na previsão de receitas, excetuando a
LAP/Verba de Loterias (recurso muito bem administrado, considerado com “certo”) os recursos nem
sempre são disponibilizados no período acordado ou não chegam a ser depositados. Isso significa que
durante o ano, há necessidade de ajustar à realidade momentânea.
O Presidente do Conselho encerrou a explanação e abriu aos questionamentos. O Conselheiro Luiz
Carlos Rocha se disse tranquilo com a Gestão de transparência exercida pela Gestão CBJ. E foi seguido
por todos os outros membros do Conselho de Administração que não fizeram nenhuma ressalva à
documentação apresentada. Também aprovado por unanimidade.
Atendendo o proposto da reunião deu por encerrados 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, 17 de dezembro de 2019.

Silvio Acácio Borges
Presidente

Aline Poubel de Carvalho
Secretária

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
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, através de vídeo-conferência, no dia 17/12/2019 às 14h30, que tratará
da seguinte ordem do dia:

1- Parecer sobre o Brasília Grand Slam 2019;
2- Orçamento CBJ 2020;

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2019.
e0

Sílvio Acácio Borges
Presidente

Convite Vídeo Conferência Reunião do Conselho de Administração 17/12/2019 - 14h30
CBJ <cbj@cbj.com.br>
16 de dezembro de 2019 16:23
Para: Danys Queiroz <danysqueiroz@yahoo.com.br>, Iransé Oliveira Silva <iranseoliveira@hotmail.com>, Luiz
Carlos Rocha <luiz@silvarochaeaguiar.adv.br>, Nilson Gama <josenilsongama@hotmail.com>, Paraná
Presidência <luiziwashita@hotmail.com>, Pedro Delamare <pedrodelamare@gulagula.com.br>, Rafael Silva
<rafaelsilvajudo@gmail.com>, Rio Grande do Norte Presidência <tiberiomaribondo@hotmail.com>, Seloi Totti
<seloitotti@cbj.com.br>, victorpenalber@msn.com
Cc: Lara Monsores <lara.monsores@cbj.com.br>, Silvio Acacio <silvioacacio@cbj.com.br>, Robnelson Felix
Ferreira <robnelson@cbj.com.br>, Renato Araujo <renato@cbj.com.br>, Julio Cesar Magalhaes
<jrjurid@gmail.com>

Prezados Conselheiros,

Boa tarde.

Amanhã, dia 17 de dezembro, às 14h30, haverá a próxima Reunião do Conselho de
Administração através de videoconferência, conforme informado anteriormente.

Segue abaixo o link para participação:

Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/otu-yiqx-cjd
Para participar por telefone, disque +55 31 3958-9624 e digite este PIN: 930 092 019#
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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