
Reunião com os atletas e a presidente da FNA

Data: 23/03/2021

Início: 13:44h

<0021> Término: 14:46h

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom

Participantes

Wanessa Zavolski de Melo, Joana Ribeiro Costa, Allan Wolski, Diogo Dias
Gamboa, Thiago Moura, e Hederson Estefani.

Pauta

1. Representação dos Atletas da Federação Norte-riograndense de Atletismo (FNA).

Ata

A presidente Wanessa abriu a reunião dando boa vinda a todos, apresentou os membros da Comissão dos

Atletas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e agradeceu a presença da presidente Magnólia

Figueirêdo e dos atletas da Federação Norte-riograndense de Atletismo (FNA). Na sequência explanou sobre os

motivos que levaram a referida reunião, declarando o email de solicitação recebido através dos atletas da FNA,

os quais buscaram apoio da Comissão dos Atletas para organizarem a eleição para o Representante de Atletas da

FNA. Pedindo uso da palavra, o atleta Antonio se manifestou aos acontecimentos que os levaram a buscar apoio

junto a Comissão dos Atletas CBAt, em que, após entrarem em contato primeiramente com a federação,

sentiram alguns impedimentos burocráticos para suas solicitações. Pedindo o uso da palavra, a presidente

Wanessa explanou que, durante a leitura do estatuto da FNA, não encontrou especificações claras de como os

atletas poderiam estar sendo representados nas decisões da federação, inclusive haviam termos que geravam

muitas dúvidas, mas confirmou aos atletas que, de acordo com o Estatuto da Federação, a representação seria

através de uma Entidade Representativa e enfatizou a necessidade de uma reforma estatutária para se adequar

as atualizações das leis. Tomando a palavra a presidente Magnólia agradeceu pela oportunidade de estar com a

Comissão e os atletas e informou que a iniciativa de procurar os atletas foi dela, inclusive que esta representação

estava prevista desde a última atualização do Estatuto, em 2018, corrigindo logo em seguida, que foi em 2014,

após questionamento da Presidente Wanessa sobre o ano. A presidente Magnólia explanou também sobre as

diferentes realidades vividas pelos atletas em cada região do Brasil, em especial na FNA, onde devido aos

recursos serem escassos, sente a necessidade de contribuição voluntária de recursos humanos para atender as

demandas da Federação, pois, há muita sobrecarga nas funções. A presidente Magnólia concordou que o atual

estatuto necessita de uma reforma para facilitar a participação da representação dos atletas, treinadores e

árbitros. Informou ainda que sempre foi de sua vontade que a participação dos atletas fosse mais efetiva dentro

da Federação, e que em 1° de março teve reunião com 2 (dois) atletas para esclarecimentos do processo e se

colocar à disposição para construírem as alterações e submetê-las à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que

viria a acontecer antes da Assembleia Geral Ordinária e, e se caso não houvesse tempo, que os atletas

encaminhassem as suas demandas para a Federação, as quais seriam levadas à Assembleia Geral Ordinária

(AGO). Informou que aguardou o retorno dos atletas até o dia 18 de março, prazo máximo para publicar em



jornal de grande circulação o Edital de Convocação para a AGO, a qual estava marcada para o dia 29 de março,

pois, precisava ouvir os filiados sobre a eleição da CBAt que acontecerá dia 30 de março. A Presidente Magnólia

foi questionada pelo atleta Félix sobre a possibilidade de realizar a AGE antes da AGO, tendo sido respondido

que não seria possível porque precisaria no mínimo de 10 (dez) dias para também publicar o Edital em jornal de

grande circulação e já era dia 23 de março. A presidente Magnólia se comprometeu a fazê-la após a AGO.

Enfatizou também que é preciso somar forças e que a relação entre a FNA com os atletas precisa se estreitar.

Salientou que a assembleia da FNA é democrática e livre para todos que quiserem participar, inclusive os atletas.

E que, apesar da posição que ocupa atualmente, sempre se manteve acessível aos atletas. Todavia acha que é

possível, por ter se tornado uma pessoa pública, que isto possa ter gerado um certo distanciamento de algumas

pessoas. Tomando a palavra, o representante Diogo explanou que a Comissão dos Atletas CBAt, apesar de

representar nacionalmente os atletas, sempre se mostrou acessível, inclusive as redes sociais facilitam essa

aproximação, visto que, o país é continental e as dificuldades de cada atleta é diferente. Pedindo o uso da

palavra a representante Joana relatou que cada Federação deve priorizar as necessidades dos atletas, e que a

cada representante de atletas regionalizado, caberá exatamente esta função, o de levar as dúvidas dos atletas e

solucioná-las através do diálogo com a Federação, ou ainda trazê-las para a Comissão de Atletas da

Confederação. Em concordância com o exposto, a presidente Magnólia, entende da real importância e

necessidade que a representação dos atletas traz para uma entidade, e ratificou que a representação dos atletas

só poderá ser efetivada após a aprovação das mudanças estatutárias, a qual priorizará essa participação.

Pedindo a palavra a presidente Wanessa questionou se as alterações estatutárias já estavam em andamento ou

se ainda aguardavam as contribuições por parte dos atletas da FNA, ou ainda da Comissão dos Atletas da CBAt.

Em resposta a presidente Magnólia informou que a Federação já possui sugestões para as alterações, todavia,

aguarda as sugestões dos atletas, pois a construção de uma federação deve ser coletiva. Magnólia seguiu

esclarecendo os questionamentos dos atletas Antonino, Stéfani e Félix referente às mudanças estatutárias. Ainda

com a palavra, a presidente Magnólia levantou a questão da importância da regionalização da Comissão dos

Atletas, bem como da Comissão dos Treinadores, pois entende que devido ao Brasil ser um país continental, e

considerando a diversidade de realidades, torna-se necessário uma melhor distribuição nas representações.

Pedindo a palavra, a representante Joana defendeu que a inscrição para a vaga para a Comissão de Atletas CBAt

é livre e democrática, pois os critérios usados para determinar a formação da Comissão dos Atletas da

Confederação são pertinentes e demonstram ponderação, e que cada nível de representação necessita de

determinado nível de preparo. Fazendo uso da palavra, o representante Diogo expôs que o formato utilizado

para eleger a Comissão dos Atletas da CBAt foi assertivo e desburocratizado, e enfatizou que a FNA poderia

seguir nessa mesma linha. Fazendo uso da palavra a presidente Magnólia se colocou mais uma vez à disposição

para conversar com os atletas para ajustar as solicitações elencadas e agradeceu pela oportunidade e

envolvimento de todos. Pedindo a palavra, a representante Joana parabenizou a participação e envolvimento

dos atletas FNA, bem como, a disponibilidade da presidente Magnólia, e enfatizou que as mudanças estatutárias

serão necessárias para facilitar a representação dos atletas na federação. Pedindo a palavra o representante

Allan agradeceu a oportunidade e atenção dada pela presidente Magnólia aos atletas, e também de

proporcionar a abertura do diálogo para as mudanças estatutárias, sendo inclusive um movimento importante

para futuramente os próprios atletas estarem a frente das decisões da Federação. Tomando a palavra a

presidente Wanessa discorreu sobre a necessidade de que todas as ideias expostas durante a reunião fossem

organizadas e melhoradas com base nas necessidades da FNA, e que em conjunto fossem feitas as análises e os

ajustes necessários para atender as particularidades da Federação.

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a presidente Wanessa agradeceu a participação de

todos, e às 14h45min a reunião foi encerrada.
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