Ata da Reunião de Posse do STJD

1.

Data, hora, local. Realizada em 01 de setembro de 2021, às 17:00h, através de video
conferência.

2. Convocação e presença. Reunião convocada e instalada nos termos do Estatuto
da Entidade. Presentes os membros indicados ao STJD, conforme lista de
presença anexo (1) a essa ata, Enio Gualberto, Alexandre Ramalho Miranda, Felipe
Jaime Pacheco e Silva Moccia, Guilherme Guidi Leite, Roberto de Palma Barracco,
Ana Cristina Mizutori Romero, Juliana Dias Avezum e Arnoldo Wald Filho. Presente
também, como convidado, Sr. Anders Pettersson e Sr. Pedro Cavazzoni, CEO &
Superintendente Técnico.

3. O Sr. Anders Pettersson escolhido para presidir a sessão e o Sr. Pedro Cavazzoni
a secretariar a reunião.

4. Ordem do dia
a)
Apresentação dos membros do STJD
b)
Apresentação institucional da CBDN
c)
Posse dos membros
d)
Próximos passos
O presidente da CBDN, Sr. Anders Pettersson tomou a palavra e explicou que a
presente reunião tinha por objetivo principal a apresentação e posse dos membros
indicados para o STJD da CBDN nos termos do Estatuto e da Lei 9.615/98 para um
mandato de 4 anos findo em setembro de 2025. Adicionalmente aproveitar-se-ia o
momento inaugural para a realização de uma breve apresentação institucional da
CBDN, além da definição dos próximos passos e atividades do STJD.
a)

Apresentação dos membros do STJD

Cada membro presente na reunião realizou uma breve apresentação de si próprio
com foco em sua carreira jurídica e envolvimento com o esporte.

b)

Apresentação Institucional da CBDN

O Sr. Pedro Cavazzoni realizou uma breve apresentação institucional da CBDN com
foco na governança da entidade, principais políticas e regulamentos, principais
atletas e eventos esportivos.

c)

Posse dos membros

O presidente da entidade, Sr. Anders Pettersson, nos termos do Estatuto, confirmou
que todos foram devidamente indicados por seu órgão competente nos termos do
Estatuto e da Lei 9.615/98, sendo indicados pela CBDN, atletas, clubes, árbitros e OAB:
Nome
Enio Gualberto
Alexandre Ramalho Miranda
Felipe Jaime Pacheco e Silva Moccia
Guilherme Guidi Leite
Roberto de Palma Barracco
Ana Cristina Mizutori Romero
Juliana Dias Avezum
Arnoldo Wald Filho
Leandro Luiz Zancan

Indicação
Árbitros
Atletas
Atletas
CBDN
CBDN
Clubes
Clubes
OAB
OAB

Assim, o presidente deu posse a todos os nove membros do STJD da CBDN para
mandato de 4 anos com término em setembro de 2025.
O Presidente da CBDN desejou boas vindas a todos e reforçou a honra e satisfação
de ter um STJD com membros de tão alta qualificação, reconhecidos nacionalmente
por seu notório saber e conduta exemplar.
O Presidente da CBDN desejou a todos sabedoria e equilibrio a todos os membros
do STJD no desempenho de suas funções.

d)

Próximos passos

O Sr. Anders Pettersson informou que a CBDN ficará à disposição para auxliar os
trabalhos do STJD no que for necessário, e reforçou a autonomia do órgão, garantida
no Estatuto da entidade e nas leis em vigor.
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente da CBDN,
lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada.

São Paulo, 01 de setembro de 2021.
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