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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE 
ATA DE REUNIÃO DIRETORIA 

FORTALEZA CE 
30/07/2020 

Local – Sede CBK            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: Alguns estados retornando as atividades, porem as 
atividades desportivas ainda fora do cronograma de eventos.  

Dir. Administrativo 
Hercules Queiroz 

2 – Eventos Virtuais –informou a realização de: durante julho foram realizados 
32 treinos  5 palestra e 11 reuniões voltados para a seleção Brasileira. Adulto e 
base. 

Dir. Técnico 
William Cardoso 

3 – Treinamento on- line dos árbitros.  Dir. Arbitragem 
Celso Rodrigues 

4- VIDEO INSTITUCIONAL DO ALBUM DE FIGURINHAS KARATE DO BRASIL 
aguardando um suporte para lançamento no mercado, o que poderá ser uma 
ajuda para as federações que terão 50% da arrecadação. E será uma grande 
divulgação da modalidade. 

Dir. Marketing 

5- Comunica que nossa receitas continuam ZERO e despesas se acumulando 
até a presente data. Precisamos buscar alternativas para as despesas que se 
acumulam, LUZ , AGUA, ALUGUEL, PROLABORE, MANUTENÇÂO etc. 
Juntamente com a presidência encontramos uma possível saída e aplicação da 
ajuda do COB. Usando o Valor de apoio do COB a confederação poderemos 
disponibilizar para as federações 20.000,00 albuns de figurinhas que 
distribuídos gratuitamente , estimulara a procura das figurinhas que serão 
vendidas ao custo de R$ 2,00 (dois reais pacote com 5 cromos), valor baixo e 
de fácil aquisição , então os filiados arrecadaria e dividiria com a Confederação 
50% pra cada, com isso o valor de apoio do COB será Amplamente ampliado. 
Fazendo uma projeção por baixo, Pois 20.000 albuns deverá proporcionar a 
venda de no mínimo 20.000,000 cromos ou seja 4.000,000 de pacotes, 
considerando 50% para gráfica e distribuição correio transporte, facará 
2000,00 para dividir entre CBK e Federações . Uma boa ampliação.  
Encaminhamos o projeto com esclarecimentos ao COB da forma de utilização e 
estamos aguardando aprovação. 
 

Dir. Financeiro 
Sebastião Hermes 
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