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 1 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA. 2 

Às 15:30h (Quinze horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) de dezembro do ano de 3 

2019 nas dependências da Residência do Presidente da FJJRO, foi realizada a primeira 4 

chamada, às 15:45h(Quinze horas e quarenta e cinco minutos) foi realizada a segunda 5 

chamada, sem mais nenhum representante interessado se fazendo presente deu-se inicio a 6 

Reunião, onde  se reuniram os membros da Diretoria: PRESIDENTE GEORGE MARCIO 7 

TICO, VICE PRESIDENTE MARCELO ALVES CARDOSO, 1º SECRETÁRIO ALMIR 8 

MARCELO OLIVEIRA VIANA, DIRETOR JURÍDICO MARCELO HENRIQUE MACIEL DE 9 

SOUZA, DIRETOR DE SAÚDE DO ATLETA DOUGLAS BATISTA SILVSTRE ANDRIOLO, 10 

TESOUREIRO WELLINGTON MOREIRA, DIRETOR DE MARKETING: WANDER ALMEIDA 11 

FILHO, DIRETORA ADMINISTRATIVA: ELIZETE SALSEDO, DIRETOR DE 12 

PATRIMÔNIO: KLEBER LUIZ, COORDENADOR DE STAFFS: DUILIO WILSON PAIVA 13 

ZÚÑIGA JÚNIOR. Após a composição da mesa, foi verificado o "Quorum Regimental", em 14 

seguida foi realizada a leitura da pauta da reunião pelo PRESIDENTE GEORGE MARCIO 15 

TICO. Logo em seguida a deliberação do primeiro assunto de pauta iniciado onde foi tratado 16 

o que segue: 17 

Campeonato Estadual 2019 – Pontos positivos: Cronograma, Pódio, O sincronismo da 18 

Equipe da FJJRO, Sucesso de público, Troféus, Arbitragem (trazer sempre um coordenador 19 

de arbitragem), café da manhã, horário de almoço funcionou, chegada do novo membro da 20 

arbitragem Bruno Malheiros e a doação do valor pertinente ao seu dia trabalhado para as 21 

inscrições dos projetos sócias Leão de Judá. Pontos negativos: Banheiros, será necessário 22 

mais uma pessoa para limpeza, falta de uma maca, aparato mais detalhado para primeiros 23 

socorros, horário de início no sábado, deverá iniciar as 10:00h da manhã, muitos erros na 24 

chamada de melhor de três nas chaves das crianças, muitas crianças se perderam e 25 

tomaram WO ( falta de orientação devido a mudança da área de concentração, sugestão 26 

dois professores por equipe para orientação, com pulseira de identificação), área de 27 

descanso dos árbitros, erros de arbitragem nas lutas das crianças, falta na transparência na 28 

atualização de atletas e atraso nas publicações das chaves. 29 

Calendário 2020 – Ficou definido como segue abaixo: 30 

25/01/20 – Jantar Diretoria e Líderes 31 

28/29 de março Etapa J. Gomes 32 

   13 de junho Estadual por Equipes 33 

   04/05 de julho Etapa Zona da Mata – Ariquemes 34 

   05/06 de setembro Estadual NO GI 35 

   05/06 de dezembro Estadual 2020.    36 

Apontamentos do Coordenador de Arbitragem da IBJJF/CBJJ (Alan Moraes) – 37 

melhoramento do placar eletrônico, muito confuso, Mais Staffs, as crianças tem que ser 38 

acompanhadas, todo início de campeonato com o hino Nacional e já iniciar com lutas, nível 39 

de arbitragem ainda esta fraco, árbitros não arbitrar lutas da sua equipe. 40 
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Premiação do Atleta do Ranking 2019 – Primeiros colocados no Ranking Adulto isenção de 41 

pagamento de inscrição para o ano de 2020, certificados para os Adultos e  Masters 1º 42 

colocados, entrega na 1ª Etapa 2020. 43 

Cobrança do Atestado Médico – Será cobrado na renovação de filiação, porém sem 44 

obrigatoriedade para o ano de 2020. Contudo a partir dos anos seguintes será ponto 45 

obrigatório, seguindo os moldes da CBJJ. 46 

Disponibilizar pelo menos uma ambulância de suporte avançado para pacientes de alto risco 47 

em emergência pré-hospitalar. Sem definição do custo, será feito pesquisa para ver o melhor 48 

valor, asssim resguardando ainda mais a FJJRO. 49 

Nova sala sede da FJJRO – Está reservada, custos a mais( energia e internet), será 50 

utilizada através de agendamento, e será estruturada na medida do possível. 51 

Redefinição dos Cargos de Diretoria – Com a modificação do Diretor Financeiro Marcelo 52 

Cardoso, que passou a ser Vice Presidente, a vaga ficou disponível. Sugestão Duilio Wilson 53 

Paiva Zúñiga Júnior, aprovado maioria dos presentes. 2º Secretário Elizete Salsedo, 54 

aprovada pela maioria. Diretor de Patrimônio Kleber Luiz. Assim a partir de 01/01/20 a nova 55 

diretoria ficou como segue abaixo: 56 

 PRESIDENTE GEORGE MARCIO TICO 57 

VICE PRESIDENTE MARCELO ALVES CARDOSO 58 

1º SECRETÁRIO ALMIR MARCELO OLIVEIRA VIANA 59 

2º SECRETÁRIO: ELIZETE SALSEDO 60 

DIRETOR JURÍDICO MARCELO HENRIQUE MACIEL DE SOUZA 61 

DIRETOR DE SAÚDE DO ATLETA DOUGLAS BATISTA SILVSTRE ANDRIOLO 62 

DIRETOR FINANCEIRO: DUILIO WILSON PAIVA ZÚÑIGA JÚNIOR 63 

TESOUREIRO WELLINGTON MOREIRA 64 

DIRETOR DE MARKETING: WANDER ALMEIDA FILHO 65 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: KLEBER LUIZ 66 

Sugestões – Alojamento do ginásio para descanso dos árbitros. Definir a comissão 67 

disciplinar antes do inicio da competição. Diretor técnico para curso de sttafs, atualização 68 
das faixas coloridas das crianças. Até a idade de competição de 10 anos todos lutam 69 

independente da cor da faixa, dessa idade em diante serão separados os faixas brancas só 70 
com faixas brancas e coloridas Amarela, Laranja e Verde lutam entre si nas mesmas 71 

categorias. Proposta de renovação do placar eletrônico. Encerramento das inscrições uma 72 
semana antes da competição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião às 73 

19:30h. Ata, depois de lida e lavrada, será assinada por todos os presentes. 74 

 75 


