
                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO DESPORTIVO - SBDD 

 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte), às 19:00 
(dezenove horas), em primeira convocação, por videoconferência pela 
plataforma GoogleMeet, reuniram-se os Senhores e Senhoras Conselheiras: 
Angelo Luis de Souza Vargas, Beline Nogueira Barros, Claudio Ganda de 
Souza, Flávia de Almeida de Oliveira Zanini, Francisco Alberto da Motta 
Peixoto Giordani, Juliana de Siqueira Ferreira, Loasse Blange de Noronha 
Silva, Luís Eduardo Guimarães Borges Barbosa, Marcelo Jucá Barros, Marcelo 
Ribeiro Mendes, Martinho Neves Miranda, Pietro Luigi Pietrobon de Moraes 
Vargas, Roberta Ferreira Severo, em atenção ao Edital de Convocação de 
Assembleia Geral Ordinária de 14 (quatorze) de janeiro de 2021 (dois mil e 
vinte e um) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Eleição do 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; 2 – Prestação e 
aprovação de contas da antiga gestão; 3 – Instituição de contribuição 
anual para os associados da SBDD; 4 – Assuntos Gerais. Aberto os 
trabalhos, foi indicada para presidir a reunião a Conselheira Sra. Flávia de 
Almeida de Oliveira Zanini, que escolheu a mim Luís Eduardo Guimarães 
Borges Barbosa para secretariá-la, sem oposição dos presentes. Após uma 
breve palavra de saudação aos presentes passou-se aos itens da pauta. 1 – 
Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. Aberta 
a oportunidade para que os membros do Conselho pudessem manifestar o 
desejo de concorrer, o Conselheiro Sr. Marcelo Jucá Barros pediu a palavra 
indicando que fossem eleitos como Presidente e Vice-Presidentes, 
respectivamente os Conselheiros mais votados no pleito eleitoral. O 
Conselheiro Sr. Angelo Luis de Souza Vargas agradeceu a indicação de seu 
nome, todavia declinou de assumir o cargo em virtude de compromissos ora 
em desenvolvimento. Na sequencia o Sr. Conselheiro propôs ao plenário o 
nome do Conselheiro Sr. Martinho Neves Miranda como Presidente e do 
Conselheiro Sr. Luís Eduardo Guimarães Borges Barbosa com o Vice-
Presidente. A Sra. Presidente, então abriu o prazo de 1 (um) minuto para quem 
desejasse lançar o nome como candidato no pleito. Não houve manifestação 
nesse sentido. Na sequência a Sra. Presidente submeteu os nomes dos 
Senhores Conselheiros indicados para Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho Deliberativo, os quais foram aprovados e eleitos por aclamação sem 
qualquer ressalva por partes dos presentes. A Sra. Presidente, então declarou 
empossado os Senhores Conselheiros eleitos no cargo de Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, Na sequência passou-se ao item seguinte da 
pauta. 2 - Prestação e aprovação de contas da antiga gestão: A Sra. 
Presidente informou a todos que o relatório de contas havia sido enviado 
previamente para conhecimento de todos os Senhores e Senhoras 
Conselheiras. Mencionou que os eventos realizados haviam sido realizados na 
modalidade de permuta. A Sra. Presidente, então, abriu o prazo de 1 (um) 
minuto para quem quisesse se manifestar. Ultrapassado o prazo sem qualquer 
manifestação, a Sra. Presidente colocou o relatório em votação, momento em 



                                                                                                                                                                                                           

 
 

que foi proposto pelo Conselheiro Sr. Beline Nogueira Barros que a aprovação 
se desse na modalidade por aclamação. Submetido a questão a Assembleia 
não houve qualquer manifestação contrária, sendo o relatório aprovado por 
aclamação, sem qualquer ressalva. Passou-se, então ao próximo item da 
pauta. 3 – Instituição de contribuição anual para os associados da SBDD. 
A Sra. Presidente manifestou que a entidade tem custos para se manter e que 
seria necessário estabelecer o valor da contribuição anual para os associados 
da entidade. O Conselheiro Sr. Angelo Luis de Souza Vargas propôs que a 
definição de valores fosse objeto de deliberação em reunião futura, o que foi 
aceito por todos os presentes. O Sr. Conselheiro Luís Eduardo Guimarães 
Borges Barbosa sugeriu que os membros da SBDD que estivessem 
colaborando na consecução das atividades junto a gestão em exercício, 
através de requerimento próprio, tivessem redução de 50% (cinquenta por 
cento) pelo período de 6 (seis) meses no valor da contribuição mensal que 
fosse estipulada pelo Conselho Deliberativo, podendo a critério da Diretoria 
Executiva e, manifestado o interesse do associado, ser prorrogado por mais 6 
(seis) meses, o que foi aprovado por todos os presentes. Após algumas 
considerações passou-se ao próximo item da pauta. 4 – Assuntos Gerais. A 
Sra. Presidente informou que havia sido constituída uma comissão para 
elaboração de um novo estatuto para a entidade o qual seria submetido a 
aprovação da Assembleia Geral em data futura. Mencionou também sobre a 
questão da necessidade de empenho para a organização das revistas da 
SBDD visando, inclusive obter o selo QUALIS.  A Sra. Presidente manifestou 
também acerca da realização do evento que ocorreria no dia 08/03, Dia 
Internacional da Mulher convocando a todos e todas para divulgá-lo nas mídias 
sociais. Aberta a palavra aos presentes, após algumas breves manifestações, a 
a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e todas. E, nada mais 
havendo a ser tratado, encerrou a presente Assembleia nos termos estatutários 
e legais. A presente ata segue assinada por mim e pela Sra. Presidente, como 
sinal de sua aprovação. 

 
 
 
 

São Paulo/SP, 02 de março de 2021. 
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Secretário  
 

  

Flávia de Almeida de O. Zanini 
Presidente da Assembleia 

 

 
  

 




