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Procedimentos de Retomada das atividades do 
CNDA e Solicitação de inclusão imediata das 

representantes do gênero feminino dos 
treinadores e dos árbitros no Conselho Técnico 

Data: 15/06/2020 

Início: 17:00h 

<0010> Término: 18:12h 

 

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom 

 

Participantes 

Diogo Dias Gamboa, Eloah Caetano Scramin, Gladson Alberto Silva Barbosa, 
Hederson Alves Estefani, Joana Ribeiro Costa, Kauiza Moreira Venâncio, 
Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski. 
 

 
 
Pauta  

a 
1. Assunto 1: Procedimentos de retomada das atividades do CNDA 
2. Assunto 2: Solicitação de inclusão imediata das representantes do gênero feminino dos 

treinadores e dos árbitros no Conselho Técnico 

. 

 Outros assuntos:  

 Funções gerais dos Representantes dentro da Comissão de Atletas  

 Realização de uma Resenha do Atletismo “Extraordinária” 

 Atas de reuniões do Conselho Técnico 

 
 Ata 
 
1. Assunto 1: Procedimentos de Retomada das Atividades do CNDA 

 
Foi solicitado a Comissão a averiguação sobre o planejamento da CBAT com relação a retomada das 
atividades no CNDA diante da pandemia do COVID – 19. Discutimos sobre o assunto e levantamos 
diversas questões e a nossa representante Kauiza irá levar algumas dessas questões ao Conselho de 
Administração nesta quarta-feira, dia 17/06/20. Gostaríamos de saber se a nossa Confederação já 
possui um protocolo de retorno as atividades para o CNDA e para o atletismo em geral, e quais são 
as possíveis previsões. 

 
2. Assunto 2: Solicitação de inclusão imediata das representantes do gênero feminino dos 

treinadores e dos árbitros no Conselho Técnico 
 
Em consideração ao movimento feminino de incentivar e garantir a participação das mulheres na 
CBAt e também, no intuito de exigir que a CBAt cumpra com o estatuto, solicitamos que as 
representantes femininas dos treinadores e dos árbitros sejam imediatamente incluídas no Conselho 
Técnico, assim como prevê o estatuto no Inciso VI e VII do parágrafo 1° do artigo 56. 
 

 Outros Assuntos: 

 Funções gerais dos Representantes dentro da Comissão de Atletas 

 A fim de agilizar algumas tarefas da Comissão, nós dividimos algumas funções entre os 
representantes da Comissão.  

A representante Kauiza é responsável por participar do Conselho de Administração (CA), 
compartilhar a pauta das reuniões do CA com a Comissão antes das mesmas e compartilhar o 
feedback e a ata das reuniões do CA após as mesmas. 
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A representante Wanessa ficará responsável pelo e-mail da comissão e por enviar as pautas e datas 
das reuniões a CBAt, e pela publicação de informações e documentos pertinentes do site da CBAT 
no grupo de WhatsApp da Comissão. 

A representante Eloah ficará responsável pelas mídias sociais da Comissão e a publicação de atas  
e documentos importantes nestes meios para conhecimento da comunidade. 

O representante Gladson irá dar um suporte a Wanessa e a Eloah na aquisição destas informações 
e documentos a serem publicados no grupo e nas mídias sociais. 

O representante Hederson irá dar um suporte nas mídias sociais com relação a arte e ao fomento da 
participação da comunidade nas mídias sociais. 

A representante Joana fica responsável pela redação das atas das reuniões e documentos da 
Comissão, assim como também participa do Conselho Técnico. 

O representante Diogo participa do Conselho Técnico e monitora o “Resenha do Atletismo”. 

Foi acordado que os representantes do Conselho Técnico devem informar a pauta das reuniões do 
conselho antes das reuniões e dar um retorno sobre as reuniões para a Comissão, assim como 
compartilhar as atas. 

 

 Realização de uma Resenha do Atletismo “Extraordinária” 

 A “Resenha do Atletismo” acontece a cada 15 dias. Conversamos sobre a realização de uma 
Resenha extraordinária, fora deste prazo dos 15 dias devido a importância do tema. Gostaríamos de 
reunir atletas específicos de cada prova, alguns profissionais e a comunidade atlética em geral para 
consultá-los sobre questões específicas do atletismo como de situações de provas, de estruturas de 
competições, de programa horário, calendário, etc. O intuito é agregar mais informações e 
representar ainda mais os atletas dentro de nossa Confederação. A data ainda será determinada. 

 Atas de Reuniões do Conselho Técnico 

 Foi levantada a preocupação sobre a falta de planejamento de reuniões do Conselho Técnico e 
apresentação das atas das mesmas. A comunidade atlética vem perguntando sobre previsões de 
calendário mesmo diante de tantas incertezas, para que atletas, treinadores e clubes também 
possam pensar em possíveis planejamentos. 

 

Não havendo mais nada a discutir, às dezoito horas e doze foi encerrada a reunião. 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Kauiza Moreira Venâncio                                                           Eloah Caetano Scramin 

 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Diogo Dias Gamboa                                                                   Hederson Alves Estefani  
 

 

 

______________________________                                            __________________________________            

Joana Ribeiro Costa                                                                      Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski        

 

 

______________________________ 

Gladson Alberto Silva Barbosa 

 


