Data: 22/10/2020
Assembleia Geral Extraordinária
Início: 17:00h
<0014>

Término: 18:50h

Local:

Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom

Participantes

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

Pauta
1. Assembleia Geral Extraordinária: Concessão de Títulos Honoríficos
2. Outros Assuntos:
 Heróis Olímpicos
 Veto no Projeto de Lei
 Questionamento do Professor Neto
 Troféu Brasil de Atletismo

Ata
1. Assembleia Geral Extraordinária
 Concessão de Títulos Honoríficos
A representante Kauiza iniciou a reunião esclarecendo sobre o roteiro da Assembleia Geral Extraordinária,
e relatou que a critério do presidente, tudo será explicado detalhadamente antes do transcorrer da mesma,
inclusive sobre os motivos das propostas de concessão dos títulos honoríficos. A representante Joana
explanou sua posição em relação a esse tema, e afirma veementemente que tais títulos não deveriam ser
oferecidos em ocasiões de preparação política eleitoral. Em sua visão sobre esse tema, o representante
Diogo expôs ser incoerente haver tantos nomes de atuais presidentes de federações indicados aos títulos.
Segundo o representante Gladson é necessário tomar cuidado com as decisões, pois atitudes de
interesse são delicadas, e afirmou não ser prudente realizar uma concessão de títulos, próximo a
campanha política. Joana acrescentou que a concessão de títulos, tem o seu devido valor, entretanto
apenas a exposição de currículo de formação não é condizente para tal prêmio, mas sim, as contribuições
valorosas feitas ao atletismo brasileiro. Corroborando com a opinião da Joana, o representante Hederson
relatou não ver justificativa dos títulos somente por questões curriculares, e que deveria haver uma melhor
escolha e seletividade dos nomes, e acrescentou também que nesse momento não observa a
necessidade de tais homenagens. Nesse sentido, Kauiza sugeriu a formulação de um documento, para
que fosse melhor exposto a posição da comissão. As representantes Eloah e Wanessa manifestaram-se
favoráveis a exposição formal do ponto de vista da comissão. Gladson explanou que é preciso
responsabilidade, tendo a comissão, participação nas decisões da entidade, faz-se necessário conhecer
melhor os indicados, e propôs que seja realizado um bate-papo para evitar situações constrangedoras e
arrependimentos posteriores, que possam a vir prejudicar o nome da entidade. Diogo agregou que
devemos levantar a bandeira em favor da CBAt, sendo firmes em nossas convicções, e que a comissão
de atletas tem força e isso incomoda a muitos, sendo plausível averiguar a história dos nomes indicados.
Kauiza afirmou que a comissão não deve ser vista como manobra política. Joana considera ser necessário
intervir nessa situação neste momento, para que no futuro não ocorra novamente em véspera eleitoral.
Diogo elucidou que em ambiente político é vetado aos municípios fazerem uso de inauguração de obras e
ainda, concessão de títulos. Gladson pontuou que há indicações que são feitas por diplomacia, sem fundo
político. Nesse raciocínio, Diogo também se mostrou favorável a ter indicações em situações diplomáticas
e possibilidade de conceder título aos que não votam em Assembleia. Joana defendeu que não deveria
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haver concessão a ninguém, e acredita ser necessário uma melhor organização para reduzir possíveis
dúvidas relacionadas, e enfatizou ainda, que a busca de maiores informações sobre muitas questões, está
cada vez mais acentuada, sendo propósito da comissão, a buscar constante de melhorias para os atletas,
sem interesses remuneráveis.

Outros Assuntos:


Heróis Olímpicos

Kauiza explanou sobre o tema, e afirmou que no momento não há uma nova proposta de mudança no
estatuto, porém que é necessário fazê-la. Joana se posicionou em defesa e em respeito aos heróis,
vendo a necessidade em se formar uma opinião de alteração estatu tária quanto a participação dos
heróis na Assembleia, atuantes ou não. Gladson defendeu que todos os medalhistas devem fazer parte
da Assembleia e reitera que eles são importantes, além de fazerem parte de programas relevantes para
a entidade.



Veto no Projeto de Lei

Joana enfatizou que, nesse momento delicado de pandemia, essa ajuda financeira é relevante.
Gladson complementou que devemos lutar por qualquer recurso que o atleta possa ter direito perante
esse momento. Eloah justificou que essa ajuda é muito importante para os atletas da base.


Questionamento do Professor Neto

Em relação aos atletas necessitarem viajar com uma maior antecedência para competições
internacionais, Joana discorreu que, a responsabilidade de decisão cabe ao departamento técnico, o
qual planeja tais viagens. Gladson expôs sua visão de que questões orçamentárias também pesam na
definição dos critérios de viagens. Diogo relatou ter levado tal questionamento ao conselho técnico.


Questionamento sobre índices do Troféu Brasil de Atletismo

O representante Gladson trouxe um questionamento levantado por um atleta sobre a participação no
Troféu Brasil de Atletismo 2020, e a dificuldade de se haver competição dentro de seu estado, sendo
também difícil participar de competições no estado de São Paulo, devido a questões logísticas; e se era
possível considerar os tempos do ano passado. Joana, sendo uma das integrantes do conselho
técnico, explanou que o conselho técnico pensou em várias possibilidades, por ém devido a pandemia,
não é indicado haver aglomeração, então a solução encontrada foi a de manter os índices estipulados
para este ano, porém ampliando o período de obtenção de índices, considerando os resultados obtidos
a partir de agosto de 2019.

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

______________________________

__________________________________

Kauiza Moreira Venâncio

Eloah Caetano Scramin
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______________________________

__________________________________

Diogo Dias Gamboa

Gladson Alberto Silva Barbosa

______________________________

__________________________________

Joana Ribeiro Costa

Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski

______________________________
Hederson Alves Estefani
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