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Reunião Extraordinária para Integração dos 
novos membros da Comissão de Atletas CBAt  

Data: 04/03/2021 

Início: 18:40h 

<0020> Término: 20:15h 

 

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom 

 

Participantes 

Wanessa Zavolski de Melo, Eloah Caetano Scramin, Gladson Alberto Silva 
Barbosa, Hederson Alves Estefani, Joana Ribeiro Costa, Allan Wolski, Flávia 
Maria de Lima, e Thiago Moura. 
 

 
 
Pauta  

 
1. Integração dos novos membros da Comissão de Atletas CBAt 

 

 

 
 Ata 
 
1. Integração dos novos membros da Comissão de Atletas CBAt 

 
 

A presidente Wanessa abriu a reunião agradecendo a presença de todos, em seguida saudou os novos 

membros da Comissão de Atletas CBAt, eleitos em 1° de março de 2021, Allan Wolski, Flávia Maria de 

Lima e Thiago Moura, em seguida explanou sobre a importância da formalização da referida reunião. 

Na sequência passou a palavra para a representante Joana, que apresentou informações técnicas 

importantes sobre a formação e o funcionamento regulamentado da comissão de atletas. Tomando a 

palavra, a presidente Wanessa explanou que, a base dos trabalhos desenvolvidos pela comissão de 

atletas é pautada na lei que protege os atletas, no estatuto da confederação e também no próprio 

regimento interno da comissão. Esclareceu ainda que muitas das melhorias em prol dos atletas, foram 

levadas em consideração para as mudanças estatutárias da entidade. Relatou também que diversos 

meios de comunicação foram criados a fim de atender todas as demandas dos atletas, mas que tais 

ferramentas apresentam pouca adesão por parte da comunidade do atletismo. Discorreu também sobre 

o grande aprendizado alcançado pelos membros ao longo das situações apresentadas, principalmente 

durante o momento da pandemia. A busca por parcerias para a promoção das "Resenhas do Atletismo", 

diversas reuniões, lives, debates, postagens e movimentos em favor dos atletas. A comissão está e 

sempre esteve em busca de melhorias para a comunidade, oferecendo o suporte e a abertura para 

qualquer tipo de demanda, mesmo que muitos atletas ainda não compreendam a dimensão da liberdade 

que eles possuem para buscar esse apoio. Tomando a palavra, a representante Joana acrescentou que 

o grande desafio da comissão de atletas nesse momento, é a falta de interesse dos atletas em não 

buscarem esse apoio. E pontuou ser necessário que os atletas se sintam confortáveis e se identifiquem 

com a comissão, pois muitas das necessidades dos atletas são direcionadas aos seus próprios 

treinadores, o que na verdade poderiam ser relatadas diretamente à comissão dos atletas. Nesse 

sentido, relatou ser importante que os atletas saibam das competências da comissão, para então, poder 

cobrá-la. Joana seguiu discorrendo sobre as funções de cada membro da comissão e explanou sobre 
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as diversas oportunidades de aprendizado, oferecidas na forma de cursos para a comissão de atletas 

em diversas ocasiões importantes. Esclareceu também a importância da atuação dos membros nas 

assembleias, a relevante interação com o grupo dos heróis do atletismo e das diversas conquistas 

associadas a eles. Lembrou ainda da importante atuação da comissão de atletas no alcance da maior 

nota de avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) referente à Gestão, Ética e Transparência (GET). 

Tomando o uso da palavra, o representante Allan questionou quais seriam as funções e momentos 

oportunos para a ação dos representantes de atletas. Pedindo a palavra, a representante Joana 

esclareceu que muitas questões relacionadas à comissão de atletas estão omissas no estatuto da 

entidade, então elas estão implementadas no regimento interno da própria comissão, inclusive 

informações detalhadas referentes às eleições. Tomando a palavra a presidente Wanessa salientou que 

na elaboração do atual regimento interno foi incluída a possibilidade de se haver suplentes para a 

comissão de atletas, visto que, este ponto foi dificultoso no atual mandato. Ao fazer uso da palavra, o 

representante Gladson retratou a importância da presença dos nove (9) representantes na assembleia, 

sobre o peso de cada voto e o que isto representa para a comunidade dos atletas. Ao tomar a palavra 

a presidente Wanessa recordou que os representantes dos atletas respondem na assembleia como 

pessoas físicas, não sendo possível ceder seu lugar para terceiros. Ao fazer uso da palavra, o 

representante Allan relatou que, em edital de convocação para assembleia, seu nome não constava na 

lista. A representante Joana enalteceu a importância de se estar atento a todos os documentos 

recebidos, pois podem haver falhas, porém diante de possíveis erros é necessário informar 

imediatamente o ocorrido. Pedindo a palavra, a representante Eloah relatou que, em muitas situações 

a participação da comissão de atletas incomoda, inclusive nas assembleias, causando certos 

constrangimentos com a intenção de alguns presidentes de federações em tentarem alterar a 

composição da comissão de atletas. Tomando a palavra a representante Joana defendeu que os 

critérios para fazer parte da comissão de atletas são relevantes, pois determinadas atribuições 

demandam da experiência do representante para a tomada de decisões nos conselhos. Todavia foi de 

autoria da comissão de atletas que houvesse mudança estatutária a fim de se ter uma maior 

abrangência nos critérios de candidatura dos atletas, e assim alcançar a representação de todos os 

atletas do território nacional. Tomando a palavra o representante Thiago relatou a importância da 

representação regionalizada, e questionou de que forma isso poderia ser implementado. A presidente 

Wanessa esclareceu que muitos estados já possuem seus representantes de atletas, pois isto é uma 

exigência da lei. Fazendo uso da palavra a representante Joana recordou que a comissão de atletas 

recebeu pedidos de auxílio nas questões de representação regionalizada, e que estão buscando 

soluções para essas demandas. Porém enfatizou que cada federação tem autonomia para promover a 

eleição do representante de atletas do seu estado, para haver assim, uma ponte de comunicação entre 

a Comissão de Atletas da CBAt com o representante dos atletas das federações. Ao tomar a palavra, a 

presidente Wanessa complementou que situações de resistência foram enfrentadas pela comissão ao 

buscarem a comunicação com algumas federações em relação a estes assuntos. Pedindo a palavra, o 

representante Allan salientou que em momento político é fundamental manter a cautela e agir pela 

razão. Pedindo o uso da palavra o representante Gladson, defendeu que a comissão de atletas é capaz 

de ouvir a todos e a falar com todos, pois somente assim, terá materialidade para tirar as melhores 

conclusões. E acrescentou que no âmbito regimental a comissão de atletas constrói pontes. Pedindo o 

uso da palavra a representante Flávia defendeu que muitos atletas não têm voz, pois o conceito de 

superioridade no comando e no poder ainda é evidente. Pedindo a palavra, o representante Gladson 

elogiou a maturidade dos novos integrantes, porém salientou que a comissão na função de 

representantes dos atletas, deve usar a política de forma construtiva, por isso é importante estar aberto 

para o novo. Todavia, nota-se que muitas federações estão desatualizadas e acostumadas a viver no 

sistema antigo. Pedindo a palavra, o representante Thiago relatou sua descrença em relação a comissão 

de atletas, mas que agora compreende que o trabalho da comissão de atletas faz toda a diferença, por 

isso se candidatou. E acrescentou ainda que, muitos atletas não se espelham nos seus representantes, 
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porém percebe que isso já está mudando com a evidente concorrência pelas vagas na comissão de 

atletas, sendo, portanto, necessário atuar nas estratégias certas para envolver melhor os atletas. 

Tomando a palavra, a presidente Wanessa enalteceu o exposto pelo representante Thiago e relatou ser 

importante obter esse reconhecimento, comprovando que a comissão de atletas está no caminho certo, 

e que seguirá assim nos próximos mandatos. Tomando a palavra o representante Hederson relatou que 

a divulgação da comissão de atletas pelas redes sociais deveria apresentar maior adesão dos atletas, 

porém isso não é a realidade. Os atletas não demonstram interesse na política, muitos sequer leem os 

conteúdos. Em seu entendimento novas manobras deveriam ser criadas para agregar a participação 

dos atletas, ações que demonstrem mais empatia e o lado humano da comissão de atletas. Tomando a 

palavra, a representante Flávia complementou que muitos atletas são reservados ao seu próprio 

universo de amigos, e sugeriu ser interessante atuar nas competições, dialogando com os atletas e 

promovendo questionários de forma eficiente e produtiva. E sugeriu ainda, a divulgação da trajetória 

dos atletas, em site da CBAt e também em outros veículos de comunicação. Fazendo uso da palavra, 

a representante Joana concordou que essas ações podem ser implementadas com a ajuda da 

Confederação e que agora com o quadro completo da comissão de atletas é possível atuar efetivamente 

em diversas ações. Tomando a palavra, o representante Thiago sugeriu um cronograma de ações para 

a comissão de atletas. O representante Allan sugeriu uma ação de aproximação com todos os atletas, 

principalmente agora com a proximidade da decisão eleitoral. Fazendo uso da palavra, o representante 

Thiago relatou ser possível realizar um bom trabalho para deixar para a próxima gestão da comissão de 

atletas. Tomando a palavra, a representante Joana sugeriu que seja realizada uma ação neste atual 

mandato, para que a renovação dos membros da comissão de atletas seja promovida de maneira 

intercalada, mantendo alguns membros e elegendo novos membros, dessa forma a sequência das 

ações seriam garantidas com eleição a cada dois (2) anos para a renovação de 50% das vagas. Todos 

manifestaram concordância com a sugestão exposta. Solicitando uso da palavra, o representante 

Gladson esclareceu que a comissão de atletas surgiu por uma força de lei, vindo para contribuir com a 

melhoria do esporte e finalizou relatando que as ações da comissão de atletas da CBAt são vistas como 

uma referência para outras confederações. Tomando a palavra a presidente Wanessa discursou sobre 

a importância de se ter representantes engajados compondo a comissão de atletas e enfatizou que o 

atletismo fez uma ótima escolha com seus novos recém-eleitos.  

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, às 20:15 minutos a presidente agradeceu a 

participação de todos e encerrou a reunião. 

 

 

 

 

 

 

________________________         ________________________         ________________________ 

Thiago Julio Souza Alfano Moura                      Joana Ribeiro Costa                                      Hederson Estefani   

 

 

 

________________________          _______________________          _______________________ 

        Flávia Maria de Lima                            Gladson Alberto Silva Barbosa                                 Allan Wolski                                

 

 

 

________________________          ________________________ 

                                         Wanessa Zavolski de Melo                                 Eloah Scramin 




