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 Assembleia Geral Ordinária 

Data: 14/09/2020 

Início: 17:00h 

<0013> Término: 18:45h 

 

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom 

 

Participantes 

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

 
 
Pauta  
 
1. Assembleia Geral Ordinária: Proposta Orçamentária 2020 e Concessão de Títulos Honoríficos 

 Outros Assuntos: Sistema Nacional de Treinamento – SNT (“Centrinhos”) e Reunião com 
Candidatos à Comissão de Atletas COB 

 

 
 Ata 
 
1. Assembleia Geral Ordinária 

 Proposta Orçamentária 2020 
 
Joana iniciou a fala enaltecendo que grande parte das verbas são alocadas de forma indevida, a 
exemplo dos custos destinados aos integrantes do Conselho de Administração, e complementou que 
não fará aprovação da proposta orçamentária de 2020, exceto se houver maiores explicações sobre 
os seus pontos de dúvida. O representante Gladson relatou basear-se na linha de que é necessário 
obter um melhor entendimento sobre os gastos e também suas funcionalidades. Entretanto mostra 
tranquilidade em relatar que as questões relacionadas aos salários, somente serão aprovadas e 
praticadas se passarem pela assembleia geral, e que, os recursos que não sejam utilizados, serão 
direcionados para o fundo de reserva da entidade. E estas informações, são apresentadas de forma 
transparente. O representante Diogo relatou que questões relacionadas a documentos complexos, 
necessitam de uma análise mais minuciosa, sendo importante dispor de um tempo maior para 
interação do assunto, sendo necessário recebê-los com um intervalo de antecedência maior. Kauiza 
salientou que buscará explicações de todas as formas, e assinala que se for necessário questionará 
quantas vezes for necessário. Eloah e Wanessa dividem a mesma opinião de que, devido à falta de 
formação na área financeira e constrangimento na busca insistente de um entendimento maior, 
compreendem que decisões devem ser feitas de maneira cautelosa. 
 
 
 

 

 Concessão de Títulos Honoríficos  

 
Mostrou-se como senso comum, entre os representantes presentes, a necessidade de haver um 
melhor detalhamento dos feitos realizados e critérios para o recebimento de Títulos Honoríficos 
Eméritos e Beneméritos, bem como, destacar o nome de seu respectivo indicador, somado a uma 
justificativa plausível para tal indicação. 
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Outros Assuntos: 

 Sistema Nacional de Treinamento- SNT (“centrinhos") 

 
Iniciou-se discussão sobre o Sistema Nacional de Treinamento-SNT, popularmente conhecido como 
“centrinhos”, tema que será levantado na Assembleia Geral Ordinária dentro da pauta recursos 
orçamentários, pela comunidade interessada, assunto este, que tem gerado diversas dúvidas, 
principalmente quanto a comprovação mensal de relatórios, sendo que os mesmos nada se 
assemelham a finalidades financeiras. Houve então uma breve explanação, pelo representante Diogo, 
o qual, relatou sua própria visão sobre o programa dos “centrinhos”, pois o mesmo convive com a 
situação em sua própria cidade. Alguns representantes questionaram sobre mais detalhamento do 
assunto: quais seriam as regras para fazer parte dos centrinhos; se há deveres e direitos de ambas as 
partes; e se há repasse de incentivo financeiro. Tais questões foram esclarecidas pelo Diogo e ainda 
complementadas pela Joana. Segundo Kauiza, deve-se haver uma maior explicação do programa, 
principalmente quanto aos relatórios, para que assim, as cobranças aos centrinhos tenham 
fundamento. Pelo entendimento do Gladson, os centrinhos fazem parte dos critérios do contrato 
sigiloso entre a Caixa Econômica Federal e Confederação Brasileira de Atletismo, porém vê que os 
trâmites poderiam ser mais claros a comunidade afim. Por fim, Joana sugeriu que poderiam haver 
repasses financeiros para os centrinhos, visto que, há gastos abusivos em outros setores da entidade. 

                    
  

 Reunião com candidatos a CACOB 

 

Ficou acordado entre os representantes presentes, que no próximo sábado, 19 de setembro de 2020, 
seja realizado uma reunião com os candidatos da Comissão de atletas do COB que aceitassem o 
nosso convite para o encontro. 

 

Não havendo mais nada a discutir, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a 
reunião. 

 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Kauiza Moreira Venâncio                                                           Eloah Caetano Scramin 

 

 

 

 

______________________________                                          __________________________________ 

Diogo Dias Gamboa                                                                   Gladson Alberto Silva Barbosa 

 
 

 

______________________________                                            __________________________________            

Joana Ribeiro Costa                                                                      Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski        

 

 


