Reunião solicitada pelos Heróis do Atletismo e
Diária oferecida aos membros do Conselho de
Administração por reunião

Data: 01/08/2020

<0011>

Término: 17:45h

Local:

Início: 15:00h

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
1. Assunto 1: Reunião solicitada pelos Heróis do Atletismo
2. Assunto 2: Diária oferecida aos membros do Conselho de Administração por reunião

Outros assuntos:


Retorno dos Jogos Estudantis Brasileiros (JEB´S)

Ata
1. Assunto 1: Reunião solicitada pelos Heróis Olímpicos
Foi solicitado a Comissão de Atletas, através da ex- atleta Fabiana Murer, uma reunião com os Heróis
do Atletismo (programa de marketing da CBAt/CAIXA que é composto pelos medalhistas mundiais e
olímpicos do atletismo brasileiro).
Após discussão sobre a pauta e as datas propostas pelos Heróis, a Comiss ão chegou ao consenso
que quarta-feira, dia 05, às 14hs, todos os integrantes da Comissão teriam oportunidade de participar .
Também definimos que no início da reunião seria interessante uma apresentação dos integrantes da
Comissão, além de uma explanação sobre nossas funções e ações, para conhecimento por parte dos
Heróis. Também foi apoiado por todos da Comissão, a transmissão da reuni ão através da nossa
página do Facebook, para que a comunidade possa acompanhar a reunião.
Essas informações serão passadas a Fabiana Murer e vamos aguardar o retorno para confirmação da
reunião com os Heróis do Atletismo.
2. Assunto 2: Diária oferecida aos membros do Conselho de Administração por reunião
A Comissão de Atletas recebeu um e-mail do Presidente da CBAt, o professor Warlindo Carneiro,
sobre a nova diária que os membros do Conselho de Administração passaram a receber neste mês
de julho. A diária paga por reunião virtual é de R$ 1000,00 (um mil reais) por reunião, sendo que
somente os membros que não são funcionários da CBAt é que recebem . No caso, nossa
representante também teria o direito de receber e, no e-mail, nos foi autorizado utilizar este valor
para fazer ações em prol do atletismo, já que a nossa representante Kauiza Moreira juntamente com
a maioria do demais representantes achou prudente abrir mão deste valor para si própria.
Entretanto, visto que anteriormente foi votado um pró-labore no qual fomos contra o valor proposto e
visto que concordamos que este tema tem que ser debatido e decidido em Assembleia, os
representantes dos atletas se posicionaram sobre esta nova Diária da seguinte forma:
Joana: Se posicionou contra a existência e o recebimento da diária por parte da Comissão e se
manifestou por e-mail, enviando ao presidente suas opiniões. Ela acredita que diante de todos os
acontecimentos (atletas e treinadores sem ou com salários reduzidos, crise de equipes, pandemia,
etc) é inviável o pagamento de R$ 1000,00 (um mil reais) por reunião virtual, que tem acontecido
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praticamente toda semana. Ela entende e respeita o tempo dedicado dos membros do Conselho, já
que também faz parte de outro Conselho, o Técnico, porém mesmo assim acredita que haja outras
prioridades neste momento. Também se preocupa com despesas não previstas no orçamento da
CBAt, e o problema que isto pode acarretar futuramente. Durante o processo de discussão sobre o
pró-labore, uma das justificativas do recebimento era o deslocamento até o local da reunião
presencial. Entretanto, como as reuniões estão sendo realizadas virtualmente, os gastos de
deslocamento não existem. Mesmo que a aplicação da Diária sem a consulta dos membros da
Assembleia seja legal, ela afirma não ser moral. Este tema da diária a leva a pensar sobre a s
prioridades da nossa entidade que, por exemplo, não pagam diárias para atletas e treinadores
durante as competições que representam seu país. Ela também lembra da dificuldade que muitos
atletas tem de se alimentar durante as longas horas aguardadas no aeroporto, onde o s atletas muitas
vezes não tem dinheiro ou moeda local para comprar alimentos, destacando a importância de se
receber uma diária, neste caso. Visto isto, ela sugere que haja diárias para atletas e treinadores para
as viagens realizadas através da CBAt e que seja suspenso o pagamento das diárias aos membros
do Conselho de Administração.
Gladson: Declarou que o pagamento de diárias para os conselheiros tem que passar pelo plenário da
assembleia geral, mantendo o mesmo entendimento desde o início dessa discussão. Com plementa
que, com a máxima vênia, sempre acreditou que essa é uma decisão onde nosso órgão máximo do
atletismo ASSEMBLÉIA GERAL que deve deliberar se é necessário ou não. Também utilizou o termo
do latim _Athletarum rem collective_ para realizar um humilde pedido de ajuda para os atletas junto
com os membros da Comissão dos Atletas CBAt. Sua solicitação é que o Conselho de A dministração
e a Assembleia apreciem com muito carinho o retorno do pagamento das diárias para atletas que
representem a Seleção Brasileira de Atletismo. Ele destaca a importância deste instrumento para
auxilia-los no translado e em sua alimentação na espera por conexões nos aeroportos. Gladson
comenta que viveu situações nos seus 10 anos prestados a seleção as quais essa ajuda de custo
era o único recurso que tinha para se alimentar antes de chegar ao destino final.
Wanessa: Afirma que os recebimentos das diárias por parte dos membros do Conselho de
Administração não são cabíveis, mesmo entendendo as justificativas dadas sobre a necessidade de
prévia interação dos assuntos da pauta e disposição de tempo para preparação para cada reunião.
Complementa que estes gastos poderiam ser remanejados para ações mais concretas em favor de
nossos atletas. Wanessa ainda faz mais considerações mencionando a presença de nossa
representante no Conselho de Administração (Kauiza Venâncio), que também seria uma beneficiada
das tais diárias, e afirma que isso vai contra ao que rege nosso estatuto, o qual diz, que nenhuma de
nossas ações como Representantes dos Atletas deverá ser remunerada.
Diogo: Se posiciona contra o recebimento da diária pelos membros do Conselho de Administração e
se preocupa com o esquecimento dos atletas que estão vivendo tempos muito difíceis juntamente
com seus treinadores. Além das dificuldades de locais para treinar, atletas e treinadores estão
perdendo parcialmente ou totalmente seus salários, e com a ausência de competições, a evasão
pode ser muito grande. Então, neste momento, temos outras prioridades que precisam ser cuidadas
de imediato.
Eloah: Concordou com o exposto pela Joana sobre as diárias dos membros do Conselho de
Administração e afirma também que este assunto deve passar por Assembleia. Ela é a favor de
reivindicar diárias para os atletas que integram a seleção. A atleta relata que também já passou por
uma experiência negativa e que não é aceitável atletas passarem fome e sede em viagens
representando o país.
Hederson: Discorda desta verba destinada aos membros do Conselho de Administraç ão, destacando
algumas dificuldades sobre a situação do atletismo atual. Diz que isto é inaceitável acontecer desta
forma, sem planejamento ou consulta. Concorda que os atletas precisam de maior apoio, como por
exemplo, as diárias nas seleções, mas como os outros, não entende isto como contrapartida, e sim
como um dever da nossa entidade de prezar por seus atletas.
Kauiza: explicou que não esperava remuneração pois se disponibilizou para um trabalho voluntário em
prol do atletismo e espera que o assunto seja levado a votação em Assembleia e caso seja aprovada que
a comissão utilize os valores para repasse a atletas
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Outros Assuntos:


Retorno dos Jogos Estudantis Brasileiros (JEB´S)

Com a recente notícia sobre o retorno dos JEB´S, a Comissão de atletas gostaria que a CBAt
solicitasse que todas as provas do atletismo referente a idade envolvida fossem realizadas na
competição. Dentre os aspectos discutidos, os representantes destacaram a importância da vivência
das diferentes provas do atletismo nesta fase e a possibilidade de recebimento de bolsa atleta, que
contemplaria mais estudantes com a inclusão de todas as provas.

Não havendo mais nada a discutir, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos 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
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