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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
ADMINISTRATIVA DA CBK Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil 
e dezoito às dezenove horas, na sede da Confederação Brasileira de Karate-CBK, 
situada na Rua Pedro Rufino Nº 40 Bairro Meireles, Fortaleza-Ceará, sob a 
presidência do Prof. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento, Presidente da .. 

Confederação Brasileira de Karate, reuniu-se a Comissão Disciplinar Administrativa 
da CBK, nomeada pela Portaria 001/2018, seus componentes: Prof. Luiz Carlos 
Cardoso do Nascimento, Sr. Sebastião Hermes Freire de Qtteiroz, Sr. Jorge Luiz 
Malkomes Moniz. Tomando a palavra, o Presidente relembrou à comissão os limites 
da competência que a lei lhe confere. Dando prosseguimento, nomeou e deu posse a 
Senhora Ana Paula Bezerra de Menezes para atuar como Secretária Executiva da 
Comissão Disciplinar Administrativa da CBK e nomeou o Sr. Jorge Luiz Malkomes 
Muniz para atuar como relator do processo 003/2018 que trata da intervenção e 
afastamento do Presidente da Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro 
solicitando a ambos que de agora em diante, exerçam as funções com todas as 
prerrogativas inerentes ao cargo. Antes de encerrar os trabalhos o Sr. Luiz Carlos 
Cardoso do Nascimento, presidente da reunião e da CBK concedeu a palavra aos 
presentes. Fez uso da palavra o Sr. Jorge Luiz Malkomes Muniz que agradeceu a 
confiança de atuar como relator e disse que tudo fará para que as ações sobre o 
processo transcorram com toda lisura e imparcialidade. Não havendo outra e qualquer 
manifestação dos presentes e nada mais a tratar, encerrou a presente reunião e EU 

-----t-____.:���:=::..::���------------------' para
que ger eus justos e legais efeitos, lavrei a presente ata que, após lida aprovada, vai 
por quem de direto assinada. 

Sebastião ljermes Freire de Queiroz 

Jor 

Rua Pedro Rufino 40 - sala A - Yarjota - Fortaleza/CE - Cep 60175-100 
CNPJ 03.637.014/0001-09 Tel: (85)3048.6855 

Blog: www.cbkarate.blogspot.com.br - Site: www.karatedobrasil.com 
E-mail: karatecbk@uol.com.br / secretariacbk@:uol.com.br

http://www.tcpdf.org


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KA� ·,'i!,').c 
Entidade Nacional de Administração do Desporto Karate - Fundada em 11/0 87 ;:-'2 °� 
Reconhecida pelo MEC - Portaria n.0 551/87 - Filiada à World Karate Fe tion <l :J � 
Vinculada ao Comitê Olímpico do Brasil - Modalidade Reconhecida p COI 

1, _,. 
f>... -A" 
I..� o 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DISCIPLIN '1�-a

ADMINISTRA TIVA DA CBK Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de
dois mil e dezoito (24-09-2018) às vinte horas, na sede da Confederação Brasileira
de Karate-CBK, situada na Rua Pedro Rufino Nº 40 Bairro Meireles, Fortaleza
Ceará, sob a presidência do Prof. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento, Presidente
da Confederação Brasileira de Karate, reuniu-se a Comissão Disciplinar
Administrativa da CBK, nomeada pela Portaria 001/2018, seus componentes: Prof.
Luiz Carlos Cardoso do Nascimento, Presidente da CBK, Sr. Sebastião Hermes 
Freire de Queiroz, Vice-Presidente da CBK, Sr. Jorge Luiz Malkomes Muniz 
relator, secretariando a reunião a Sra. Ana Paula Bezerra de. Menezes. Tomando a
palavra o presidente ressaltou que a reunião iria tratar da intervenção e
afastamento do Presidente da Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro 
proposta que ensejou o processo 003/2018-CBK e após recebido os autos do Diretor
Jurídico foi analisado e ratificado seu parecer pelo Presidente da CBK. Passou a
palavra ao relator da comissão, Sr. Jorge Luiz Malkomes Muniz que disse ter feito
leitura dos autos e que deixava de ler todo o conteúdo do processo por ser de
conhecimento de todos. Passou a expor seu parecer: para que seja cumprida a ação de
intervenção necessário se faz sejam ouvidas as partes como forma de garantir ao
processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Para tal, sugiro seja intimado o
Presidente da Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Juarez Silva dos
Santos. Tendo sido passada a palavra para o Sr. Sebastião Hermes Freire de Queiroz,
este ratificou o parecer do relator, sendo acompanhando inclusive pelo Presidente da
reunião, Prof. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento. Antes de encerrar os trabalhos o
Prof. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento franqueou a palavra aos presentes mas
como não houve outra e qualquer manifestação e com nada mais a tratar, encerrou a
presente reunião e EU , �- , para
que gere seus justos e legais eíêitos,avreiapresente ata que, após lida aprovada, vai
por quem de direto�-
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Luiz Carlos Cardoso do Nasci o -
Presidente 
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