Reunião remota, 14 de julho de 2020.
Documento Comissão de Atletas CBJ nº 02/2020.
ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ATLETAS
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
Composição da comissão de atletas:
123456-

Henrique Guimarães – Presente
Mariana Silva – Presente
Mayra Aguiar – Presente
Rafael Silva – Presente
Sarah Menezes – Presente
Victor Penalber – Presente

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Convidados:
Lara Monsores – Assessoria de Imprensa CBJ - Presente
Marcelo Theotônio - Representante da gestão técnica CBJ – Presente
Ney Wilson Pereira - Representante da gestão técnica CBJ – Presente
Robnelson Ferreira – Gestor Executivo CBJ – Presente
Silvio Acácio Borges - Presidente – Presente
Local:
Reunião realizada por meio do aplicativo “Zoom”.
Data: 14/07/2020.
Duração: 14:00 às 16:00.
Preâmbulo
•
•
•
•

Reuniram-se as 14:00 do dia 14/07/2020, os membros da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Judô, presidente da CBJ e convidados, por meio de aplicativo de
conferência online “Zoom”.
Os membros e convidados estão indicados acima, bem como a informação de presença.
Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome.
Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA.

Atos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lara foi a mediadora da reunião.
O presidente Silvio deu início a reunião e fez as considerações.
Ney Wilson também fez suas considerações iniciais.
Victor Penalber ressaltou a importância da reunião e o diálogo entre atletas e entidade.
Rafael conduziu a apresentação do documento elaborado na reunião 01/2020 da comissão de
atletas.
As principais ocorrências de discussão foram, patrocínio individual, mudanças estatutárias e
transparência na gestão.
Presidente Silvio, sinalizou positivamente para as referidas mudanças estatutárias.
Robnelson discursou sobre a transparência de gestão da CBJ e sobre o acesso aos referidos
documentos, ressaltou a importância do programa do COB, de Gestão Ética e Transparência.
Ney Wilson falou sobre o detalhamento e regulamentação dos espaços para patrocínios
individuais.
Os atletas expuseram suas considerações e preocupações aos referidos tópicos.

Deliberação:
Após apresentação dos tópicos e discussão sobre os temas, o Presidente Silvio se colocou
disponível para novas reuniões e sinalizou a inclusão em votação das mudanças estatutárias na
próxima Assembleia Geral. Os atletas se comprometeram a elaborar o regimento interno da
comissão de atletas da CBJ e discutir regulamentação do espaço para patrocínios individuais.
Reunião foi encerrada as 16:00 após considerações finais.

