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Niterói, 15 de junho de 2022. 

  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DA REUNIÃO DO DIA 15 de junho de 2022 
 
  

Aos quinze dias de junho de 2022, as 11h reuniram-se virtualmente através do link: meet.google.com/zxk-
mtys-vfh, os integrantes do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Wrestling para a 2ª 
reunião do ano, a citar: Sr. Flávio Cabral Neves – Presidente da CBW; Sr. Erinaldo Chagas – Integrante inde-
pendente; Sr. Carlos Alexandre – representante das Federações e Sra. Ellen Moraes Scherrer – integrante in-
dependente. A Sra. Mayra Graciano – representante dos atletas não pode participar. 

Participaram também como convidados para apresentarem temas relacionados a pauta da reunião: Sr. Josué 
Moraes – Gerente Executivo de Desenvolvimento e Alto Rendimento da CBW, Sr. Fúlvio Melo – Gestor de 
Comunicação da CBW e Sr. Walter Russo Jr – consultor de Planejamento e Compliance da CBW. 

A reunião teve início com as boas vindas do Sr. Flávio Cabral e demais integrantes à Sra. Ellen, por estar inici-
ando no Conselho, pois a mesma fora eleita na última Assembleia Geral Extraordinária da Confederação. 

Nesse momento, explicou-se que demora para que houvesse essa 2ª reunião, fora da necessidade de se aguar-
dar a eleição na citada AGE, para recompor o Conselho e consequentemente retomar as reuniões e atividades. 

Dando continuidade, foi lida a pauta da reunião, que já havia sido enviada a todos: 

1- Planejamento Estratégico Revisado para 2022 
2- Regimento Interno 
3- Eleição para Presidir o Conselho de Adm  
4- Calendário das próximas reuniões em 2022  
 
Para o 1º tópico da pauta, o Sr. Walter Russo Jr iniciou apresentando as atualizações feitas no processo de 
revisão do Planejamento Estratégico para 2022 – com as atualizações na matriz SWOT; introdução de novos 
objetivos estratégicos; Novos Programas e Projetos; revisão de indicadores e metas para 2022. Trabalho esse 
feito pela equipe da CBW e do grupo de assessoramento indicado pela Diretoria. 
 
O Sr. Josué Moraes detalhou os Programas e Projetos, bem como os indicadores e as metas propostas para o 
ano, dos pilares do Desenvolvimento, Alta Performance mais a Educação e Cultura. Tendo um dos projetos da 
área comercial, ligados ao Pilar Imagem e Engajamento também sob sua responsabilidade, que seria o de 
captação de recursos. 
 
Em seguida o Sr. Fúlvio Melo abordou os programas e projetos, bem como, indicadores e metas propostas 
para o Pilar Imagem e Engajamento, no campo da comunicação. 
Ambos os gestores destacaram que algumas metas estabelecidas no início do ano, já estavam sendo alcança-
das, mas que no processo de mensuração dos indicadores que ocorrerá em julho, tudo será mais detalhado. 
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O conselheiro Carlos Alexandre perguntou sobre o Programa de capacitação, a respeito de alguns cursos de 
que estavam programados e que não haviam ocorrido. No que foi esclarecido pelo Presidente da Confedera-
ção Sr. Flávio Cabral que algumas Federações apresentaram a solicitação, mas não estavam com a documen-
tação adimplente. Complementou que em outro momento verificariam com o Sr. Carlos Alexandre a agenda 
e como fariam para equacionar o assunto. 
 
Com a anuência de todos, fora aprovada a revisão do Planejamento Estratégico 2022 pelo Conselho de Admi-
nistração da CBW. 
 
Para o 2º tópico – Regimento Interno. Agora com a recomposição do Conselho, com todos os seus 5 (cinco) 
integrantes, seria revista a proposta inicial de Regimento apresentada para que seja aprovada definitivamente 
na próxima reunião. 
 
No 3º tópico - Eleição para Presidir o Conselho de Adm, abriu-se quem teria interesse em assumir a posição. 
Caso houvesse mais de um interessado, haveria um processo de votação para escolha. A Sra. Ellen Scherrer 
disponibilizou-se a ajudar apresentando seu nome para posição. O Sr. Erinaldo Chagas manifestou que iria se 
candidatar, mas que abriria mão pelo nome da Sra. Ellen, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Sr. 
Carlos Alexandre e Flávio Cabral em apoio a Conselheira. Sendo assim, foi eleita por aclamação a Sra. Ellen 
Scherrer para Presidir o Conselho de Administração da CBW. 
 
No 4º tópico - Calendário das próximas reuniões em 2022, sugeriu-se que por ter havido um hiato entre a 1ª 
e a 2ª reunião, em função da eleição da 5ª integrante, que encontros mais curtos deveriam ocorrer nos próxi-
mos meses, a citar julho e agosto, para que o trabalho do Conselho não ficasse comprometido e fosse com-
plementado com mais uma ao término do ano, para fechamento e avaliação. As pautas e convocações seriam 
acertadas a partir de agora com a Presidente do Conselho Sra. Ellen, ficando proposto desde já, que as reuni-
ões ocorressem na parte da tarde, em dia e horário a ser confirmados posteriormente com cada integrante. 
 
Nas considerações finais, destacou-se que essa proposta de reuniões mais constantes de curta duração, da-
riam agilidade aos encontros e maior efetividade às ações do Conselho. Aproximando mais o Conselho de 
Administração do dia a dia da Confederação, sem que isso gerasse mais trabalho a equipe da entidade. 
 
Finalizando a reunião, o Sr. Flávio Cabral que como integrante do Conselho mais também como Presidente da 
CBW, gostaria de agradecer aos demais integrantes pela disponibilidade do tempo para colaborarem com a 
Confederação. 
 
Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBW, a citar: 
 
 
Sra. Ellen Moraes Scherrer – Presidente do Conselho de Administração  
Sr. Carlos Alexandre 
Sr. Erinaldo Chagas 
Sr. Flávio Cabral Neves  
 


