ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SALTOS ORNAMENTAIS
Às vinte horas e trinta minutos do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito,
no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, Brasília/DF, iniciou a Assembleia
Geral Extraordinária conforme edital publicado no site da CBSO no dia 20 de
setembro, convocando esta reunião em caráter de urgência. Estavam presentes o
presidente da CBSO Ricardo Moreira, a vice presidente Verônica Dunker Lopes, os
representantes do Instituto Pro Brasil/DF Gabriel Serra, Érika Duarte e Pollyanna
Lacerda, o representante do Centro Olímpico do Gama Vanderlei Sales, o
representante do SESI/GO João Santana, representante do clube Vila Olímpica
Paraíba Edmundo Real, o representante da ABRASSO Giovani Casilo, as
representantes do Esporte Clube Pinheiros Fabiana Izumi Hashimoto e Evelyn
Winkler, os representante do Instituto Pro Brasil/RJ Alexander Ferrer e Ana Paula
Shalders, o atleta olímpico e representante do Mackenzie César Castro e os atletas
olímpicos Hugo Parisi, Ian Matos, Jackson Rondinelli e Tammy Galera. A reunião foi
iniciada pelo Presidente da CBSO Ricardo Moreira com a leitura do edital e da ordem
do dia. Seguindo a ordem do dia, foi colocado o Campeonato Brasileiro C e D, onde
recentemente a CBDA informou que não terá recursos para auxiliar nos custos para
viabilizar a participação dos clubes de saltos ornamentais brasileiros. Ricardo Moreira
comunicou que, através de verbas de parceiros de Brasília, mais especificamente do
BRB CARD, a CBSO e o Instituto Pro Brasil irão custear a passagem e hospedagem
dos clubes que não são filiados ao CBC, dando oportunidade que todos participem. O
apoio com passagens e hospedagem será tanto para o Campeonato Brasileiro C e D,
quanto para os Cursos de Arbitragem e de Treinadores que serão realizados pelo
Centro de Excelência da UnB em parceria com a CBSO. Foi informado que o Curso
de Arbitragem será ministrado pela árbitra internacional Lorena Lacerda no período
de trinta e um de outubro a dois de novembro e o Curso de Treinadores será
ministrado pelos técnicos internacionais Jumbai Li e Oscar Urrea, entre os dias dois e
cinco de novembro. Para participar dos Cursos todos devem ser filiados a CBSO,
através do formulário de cadastro. Seguindo a ordem do dia, foi informado que a
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CBSO vem tendo reuniões com a CBDA e, até o memento, a CBDA tem se mostrado
resistente quanto a CBSO ter autonomia na gestão da modalidade, diferente do seu
primeiro posicionamento perante grande parte dos treinadores no I Painel de
Governança realizado no Rio de Janeiro. Foi contratado um advogado pela CBSO, o
qual está estudando medidas para viabilizar o reconhecimento da entidade. Ricardo
informou também que tem participado de reuniões com o COB, entre outros, no
sentido de estudar possíveis maneiras de viabilizar o reconhecimento da CBSO.
Dentre as medidas possíveis, estuda-se que clubes e atletas olímpicos de saltos
ornamentais

façam

gestão

junto

ao

COB

solicitando

reconhecimento

e

posicionamento da entidade em relação a CBSO. A estratégia, a partir de agora, será
buscar o reconhecimento do COB para a CBSO ganhar força e conseguir pressionar a
CBDA pelo reconhecimento. Como terceira pauta, foi apresentado a comunidade
presente que a CBSO esta trabalhando para entrar no Rating Integra. Foi explicado
que inicialmente foi feito o questionário para integração ao Rating, onde a CBSO
elaborou todas as exigências para a entidade ter uma boa gestão e consequentemente
uma boa avaliação. Neste sentido foi elaborado o Código de Ética, o Regimento
Interno da Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária e Eletiva (AGO e AGE),
Regimento Interno do Conselho de Administração, Regimento Interno da Comissão
de Atletas, Regimento Interno do Comitê de Auditoria entre outros documentos, os
quais foram enviados antes da reunião para todos os filiados da CBSO. Pela
necessidade de urgência para a entrega dos documentos ao Rating, foram aprovados
por unanimidade todos os documentos apresentados. Foi solicitado a todos que lessem
com calma os documentos para possíveis melhorias e ajustes caso necessário. Foi
informado que a CBSO precisa formalizar a Comissão de Atletas da CBSO com a
mobilização, principalmente dos atletas olímpicos. A CBSO informou que já foi dado
entrada, no Ministério de Esportes, de dois projetos através da Lei de Incentivo ao
Esporte. Os projetos contemplam participação em competições internacionais e
realização de eventos nacionais. Foi informado, também, que a CBDA não tem mais a
certificação do Ministério do Esporte para solicitar projetos pela Lei de Incentivo ou
qualquer outra fonte, motivo pelo qual não tem mais verba para realização do
Campeonato Brasileiro C e D e não tem como a CBDA solicitar um novo projeto ao
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Ministério. Também foi informado que no mês de setembro foi aprovado, pelo
Ministério do Esporte, o projeto do Centro de Treinamento do Maria Lenk, o qual tem
inicio previsto para o final do mês de outubro nos mesmos moldes do Centro de
Excelência em Saltos Ornamentais da UnB. A gestão do Projeto será feita pelo
Instituto Pro Brasil e pela CBSO e os técnicos que tocarão o projeto serão Alexander
Ferrer e Ana Paula Shalders. O próximo passo da CBSO é fazer um projeto parecido
no nordeste para ajudar as regiões norte e nordeste do País. Finalizando a reunião,
Ricardo Moreira agradeceu a participação e confiança de todos e reiterou que a CBSO
continua se empenhando para ser reconhecida e ajudar o maior número de pessoas
relacionadas aos saltos ornamentais brasileiros. Por ser verdade, eu, Gabriel
Rodrigues Serra, lavro a presente Ata, seguida pela assinatura do Presidente da
CBSO, Ricardo Moreira.
Gabriel Serra
Ricardo Moreira
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