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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE 
ATA DE REUNIÃO DIRETORIA 

FORTALEZA CE 
10/05/2020 

Local – A distancia – vídeo conferencia           À distancia – 
Vídeo conferência 

20 as 21 horas 

Assuntos abordados  Responsável 
ASSUNTOS EMERGENCIAL- Apesar de suspensos os trabalhos presencias, 
esta reunião remota a distância foi convocada para decidir :  

Presidente 
Luiz Carlos Cardoso 

1- Situação dos estados. Nenhuma alteração em relação a possibilidade de 
realização de evento presencial nos estados. 
2- Informação de grande numero de Faixas pretas encontrados durante a 
intervenção da FKERJ assim como denuncias dos próprios faixas pretas 
que solicitam certificados que haviam pagos na época do exame para a 
FKERJ e nunca receberam. Continuamos a pesquisa por se tratar de vários 
anos. Informamos ainda que quando a CBK voltar a funcionar 
normalmente, será concluído este levantamento, por conta de alguns 
arquivos ainda serem apenas físicos, não estão digitalizados.  

Dir. Administrativo 
Hercules Queiroz 

3 – Eventos Virtuais – informou um planejamento para treinos com 
seleção brasileira adulto e base, assim como palestras que serão 
agendadas para atletas e técnicos, encontros com técnicos. 

Dir. Técnico 
William Cardoso 

4 – Capacitação de árbitros com prof. Ennio Cardoso , continuada esta 
capacitação com apoio para eventos virtuais de kata, mesmo sendo 
explicado que não pontua para ranking, mas estimula a pratica da 
modalidade. 

Dir. Arbitragem 
Celso Rodrigues 

5- VIDEO INSTITUCIONAL- criação e postagem de vídeos. Dir. Marketing 
6- Devido a receita da CBK ter sido reduzida a ZERO no mes de abril e até 
a presente data. Precisamos buscar alternativas para as despesas que se 
acumulam, LUZ , AGUA, ALUGUEL, PROLABORE, MANUTENÇÂO etc.  
 

Dir. Financeiro  
Sebastião Hermes 

 

ANTONIO HERCULES P DE QUEIROZ 

 

 

 

 

SEBASTIÃO HERMES FREIRE 

 
 

 

ANA PAULA BEZERRA 

 

 

 

CELSO RODRIGUES 
 

 

 
 

LUIZ CARLOS CARDOSO NASCIMENTO 
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