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CBW - Confederação Brasileira de Wrestling 
 

11 de setembro de 2021 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da CBW – Confederação Brasileira de Wrestling, doravante denominada 
CBW, realizada no dia 11 de setembro de 2021, de forma remota, por vídeo conferência, de acordo com o previsto 
no Estatuto da entidade, no seu Art. 26º, Parágrafo 6º, através do link: https://meet.google.com/tmm-jjzi-gzy , 
em primeira convocação às 9h e em segunda e última convocação às 10h, conforme edital de convocação 
publicado no site da CBW e enviado por e-mail a todos os membros da Assembleia, no dia 12 de agosto de 2021. 
Dando início aos trabalhos, o Presidente da CBW, Sr. Flavio Cabral Neves, saudou e agradeceu a presença de todos. 
Em seguida, o Presidente da CBW, em consonância com os poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto da CBW, 
deu início ao exercício da presidência desta AGE e nomeou o Sr. Walter Russo de Souza Júnior, para secretariar 
esta AGE. Nesse momento, o Presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Carlos Magno, pediu a 
palavra e sugeriu que coubesse a indicação de um dos membros da AGE, e que esse nome fosse escolhido pela 
maioria, para aí sim, presidir a AGE. A referida proposta foi acolhida e o Sr. Carlos Magno, apresentou o nome do 
Presidente da CBW, Sr. Flávio Cabral Neves, para que fosse o Presidente da AGE. Sendo acolhida a proposta por 
unanimidade, de todos os participantes, e dado o prosseguimento dos trabalhos. Em seguida, foi efetuada pelo 
Secretário desta AGE a leitura do edital de convocação. Na sequência, o mesmo, realizou a chamada respeitando 
a ordem do dia, solicitando a todos, que no momento da chamada e quando houvesse as votações, que os 
participantes deixassem a câmera em aberto, para que constasse na gravação que estava sendo feita, a 
comprovação de participação. Reuniram-se, de acordo com a lista de presença, os seguintes segmentos e 
respectivos representantes, a citar: Federações: Amapá - Lielson Milburges da Costa Junior; Ceará - Hudson 
Marques Jatobá; Pará - Deynilson Antonio Silva de Medeiros; Paraíba - Adjailson Fernandes Coutinho; 
Pernambuco - Leonardo José do Amaral Regis; Paraná - Rosangela Irene Fernandes; Rio de Janeiro, representada 
pelo Sr. Carlos Magno Barros da Silva; Rio Grande do Norte - Carlos Alexandre dos Santos Carneiro Sobrinho; 
Rondônia - Natanael Prestes; Santa Catarina - Talita Rosa Giongo; Sergipe - Luciano Vieira Prado Sobrinho; São 
Paulo - Fernanda Ascênsio Peres. Comissão de Arbitragem - Gisele Sabrina Lucas da Silva. Comissão de 
Treinadores - Flavio de Paiva Ramos. Comissão de Atletas - Caroline Soares Melo; Lais Nunes de Oliveira; Mayara 
Amalia Graciano; Dailane Gomes dos Reis; Marcus Vinicius Calasans Camargo e Giullia Rodrigues Penalber de 
Oliveira.  Ao término da chamada, destacou-se que a gravação dessa AGE ficará disponível no site da CBW, bem 
como, a apresentação do relatório de atividades a ser feita. 
A palavra retornou ao Presidente Flávio, que apresentou um relatório de atividades, relativo as ações realizadas 
no 1º semestre de 2021, com um resumo dos principais pontos de destaque, apontando também algumas ações 
ainda a serem realizadas. Essa apresentação será disponibilizada no site, para que todos os participantes e a 
comunidade do Wrestling no país, possam acessá-la. A Presidente da Federação do Paraná, Rosangela Irene 
Fernandes pediu a palavra e elogiou a atual gestão da CBW, destacando que mesmo com pouco tempo, muitas 
mudanças e melhorias estavam sendo implementadas. Houve o esclarecimento de algumas dúvidas pontuais e 
foi encerrada a 1ª pauta da AGE. 
Em seguida, o Presidente da AGE, iniciou o 2º ponto da pauta, relativo a eleição do Conselho de Administração. 
O Presidente Flávio relembrou porque a CBW está implementando essa nova estrutura e esse momento de eleição 
dos membros de Conselho de Administração da CBW. Lembrando que o papel do Conselho será auxiliar no 
monitoramento da implementação do planejamento estratégico e os demais tópicos que constam no Estatuto, 
como atribuições do referido Conselho de Administração.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CNPJ: 04.428.657/0001-05 

C B W   -   C O N F E D E R A Ç Ã O   B R A S I L E I R A   D E   W R E S T L I N G 
 cbw.org.br | geral.cbw@gmail.com 

2 

 
Na sequência, o Secretário da AGE, Sr. Walter Russo de Souza Jr, fez a leitura da lista dos candidatos, que se 
apresentaram, ou foram indicados pelos seus pares, ou convidados pela Direção da CBW, a citar: Representante 
das Federações - Carlos Alexandre dos Santos Carneiro Sobrinho; Representante da Comissão de Atletas - Mayara 
Graciano; Membros independentes - Natália Falavigna Silva e Erinaldo Chagas; Presidente da CBW – Flávio Cabral 
Neves. Lembrando que a lista constava a disposição de todos no site da CBW. O Sr. Walter Russo Jr, propôs para 
análise e deliberação da Assembleia, que por haver um candidato concorrendo em cada segmento, e caso fosse 
uma decisão unânime, que todos fossem eleitos por aclamação.  
Mas caso não houvesse essa convergência, que seria feita a escolha, voto a voto, nome por nome. Nesse momento, 
os Presidentes da Federações do Rio de Janeiro e do Ceará, respectivamente Sr. Carlos Magno e o Sr. Hudson 
Marques Jatobá manifestaram-se no sentido de que não entendiam necessário realmente proceder uma votação 
nome a nome, mas que gostariam de que constasse o registro dos votos de ambos, apenas no candidato 
representante das Federações, o Sr. Carlos Alexandre, e que para os demais candidatos eles se absteriam. Nesse 
sentido, os representantes das Federações do Pará - Sr. Deynilson Antônio Silva de Medeiros, do Amapá – Sr. 
Lielson Milburges da Costa Junior e de Rondônia – Sr. Natanael Prestes fizeram a mesma solicitação. Desta forma, 
foram eleitos para o Conselho de Administração da CBW, para o quadriênio 2021 a 2025: Carlos Alexandre dos 
Santos Carneiro Sobrinho com 19 votos; os demais membros: Mayara Graciano, Natália Falavigna Silva, Erinaldo 
Chagas e Flávio Cabral Neves, todos com 14 votos; registrando-se as 05 abstenções, já citadas. 
Ao término da explanação, o Presidente da Federação do Rio de Janeiro, sugeriu que não houvesse a necessidade 
de que todos ficassem “on line”, para acompanhar a leitura da Ata, propondo que houvesse uma forma para 
verificação posterior. Nesse sentido, foi proposto que a Ata seria concluída e ficaria disponível por um período no 
site, para análise de todos e caso houvesse alguma necessidade de correção, bastaria que enviassem o item, a um 
e-mail que seria disponibilizado a todos. Essa proposta foi acolhida por todos os participantes e assim será feito. 
Na sequência, a palavra retornou ao Presidente da AGE, Sr. Flávio Cabral, que declarou eleita a composição do 
Conselho de Administração da CBW, agradeceu e parabenizou a participação de todos e declarou encerrado os 
trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária. 
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