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Extrapauta
1. Considerações sobre o encontro com os candidatos ao Conselho de Ética da Confederação Brasileira

de Atletismo (CBAt).
2. Esclarecimentos dos critérios de convocação para seleção brasileira.
Pauta
3. Discussão sobre o relatório anual do Conselho de Administração, referente às atividades técnico

administrativas do ano de 2020.
4. Discussão sobre as contas relativas ao exercício de 2020, acompanhadas do parecer do conselho de

administração e do conselho fiscal, com o balanço auditado por empresa externa e independente.
5. Discussão sobre o projeto de orçamento anual para 2021, por proposta do conselho de

administração.
6. Discussão sobre a eleição da CBAt, para o conselho de administração, conselho fiscal e conselho de

ética.

Ata

A presidente Wanessa abriu a reunião dando boa vinda a todos, em seguida questionou se todos concordavam
com a inclusão de dois itens extrapauta: 1. Considerações sobre o encontro com os candidatos ao Conselho de
Ética da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); e 2. Esclarecimentos sobre os critérios de convocação para
seleção brasileira. A decisão de inclusão dos itens extra-pauta foi unânime. Passou-se então para a discussão do
primeiro item de extrapauta.
1. Considerações sobre o encontro com os candidatos ao Conselho de Ética da Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt).
Solicitando a palavra o representante Diogo explanou sobre suas observações durante o encontro com os
candidatos ao conselho de ética da CBAt, relatou que todos possuem experiência, os currículos são bons, porém

alguns têm maior proximidade com a entidade e outros não, o que por questões de imparcialidade isso seja
bastante relevante. Todavia acrescentou que a demanda no atletismo é grande e é imprescindível debruçar
tempo para todas as questões. Tomando a palavra a representante Joana expôs a concordância com a fala do
Diogo, porém relatou de havido de sua parte, certa preocupação com os candidatos que não são da área do
atletismo, e evidenciou inclusive atitudes antiética entre os próprios candidatos. Tomando a palavra a presidente
Wanessa relatou a importância do encontro, sendo possível obter uma melhor aproximação e avaliação da
postura e aptidão de cada candidato, e lamentou que esse encontro não pôde ter sido realizado com os
candidatos ao conselho fiscal. Pedindo a palavra o representante Allan declarou que todos os candidatos
relataram dispor de dedicação para o cargo, sendo isto, algo comum dentro da própria profissão deles, porém tal
resposta pode até gerar certa desconfiança, visto que, não há remuneração para essa função, inclusive
determinado candidato relatou já estar atuando em outras modalidades também. Em complemento o
representante Diogo enfatizou que muitas demandas na confederação chegam com determinada urgência,
sendo necessário o membro do conselho de ética estar disponível e envolvido com as particularidades da
modalidade. Pedindo a palavra, a representante Joana retratou que alguns candidatos mostraram-se bastante
desinformados quanto aos recentes acontecimentos que envolvem a confederação. Não havendo mais
manifestações sobre o tema, passou-se então para o próximo item de discussão.
2. Esclarecimentos dos critérios de convocação para seleção brasileira.
Tomando a palavra o representante Diogo iniciou o tema de discussão e juntamente com os demais
representantes foram debatidos e explanados sobre os critérios de convocação para seleções, adequação sobre
os prazos, competições nacionais, e protocolos de planejamento na logística para competições internacionais.
Não havendo mais manifestações sobre o tema, passou-se então para o próximo item de discussão.
3. Discussão sobre o relatório anual do Conselho de Administração, referente às atividades técnico
administrativas do ano de 2020.
A presidente Wanessa explanou sobre a importância de se haver uma análise e discussão prévia dos
documentos entre os membros da comissão de atletas para que todos estejam alinhados no momento da
assembleia. Pedindo a palavra, o representante Gladson externou que irá reprovar todos os documentos
apresentados em assembleia, caso não haja a eleição entre as duas chapas concorrentes. E enfatizou que essa
decisão está baseada na defesa pela comunidade por tudo o que vem ocorrendo, sendo este, um voto de
protesto. Tomando a palavra, a representante Joana declarou que se os documentos da assembleia forem
reprovados, não haverá possibilidade de ocorrer as eleições. Fazendo uso da palavra a presidente Wanessa
relatou que a comissão precisa se manter unida nas decisões, pois o peso dos votos dos atletas são relevantes.
Não havendo mais manifestações sobre o tema, passou-se então para o próximo item de discussão.
4. Discussão sobre as contas relativas ao exercício de 2020, acompanhadas do parecer do conselho de
administração e do conselho fiscal, com o balanço auditado por empresa externa e independente.
A presidente Wanessa, que compõe o conselho de administração, se dispôs a responder quaisquer dúvidas
referentes ao item, visto que tal aprovação passou por deliberação do conselho de administração, todavia a
aprovação final passará pelos membros da assembleia. Não havendo manifestações sobre o tema, passou-se
então para o próximo item de discussão.
5. Discussão sobre o projeto de orçamento anual para 2021, por proposta do conselho de administração.
A presidente Wanessa explanou que esta proposta foi aprovada pelo conselho, como sendo uma prévia do
orçamento, a qual não leva em consideração os recursos provenientes da patrocinadora máster, pois até o

momento não se tem a renovação garantida. Tomando a palavra, o representante Gladson relatou que, se não
houver a renovação, os recursos serão somente pela Lei Agnelo Piva. Pedindo a palavra, o representante Thiago
acrescentou que, eleição com somente uma chapa concorrente nem mesmo os repasses desta Lei serão
repassados à confederação, o que compromete também a certificação. Fazendo uso da palavra a presidente
Wanessa salientou que possivelmente esse assunto irá gerar conflito e debate durante a assembleia, sendo
necessário demonstrar cautela em cada manifestação. Tomando a palavra o representante Gladson discordou e
rebateu que os verdadeiros culpados pelas dificuldades que o atletismo tem passado nos últimos anos devem
ser declarados, e manifestações corretas e equilibradas são importantes para relevar tais posturas. Pedindo a
palavra, a representante Joana exemplificou situações ocorridas em assembleias anteriores, em que,
determinados dirigentes aproveitaram-se de certas falas para se empoderarem. Em complemento, o
representante Thiago expôs que, estar alinhados e conscientes da situação pode impedir que situações como
essa possam ocorrer. Não havendo mais manifestações sobre o tema, passou-se então para o próximo item de
discussão.
6. Discussão sobre a eleição da CBAt, para o conselho de administração, conselho fiscal e conselho de ética.
O representante Allan explanou que apesar de haver sobras de vagas em determinados cargos, é importante
estarmos alinhados e atentos durante a votação. Tomando a palavra o representante Gladson relatou que, o
importante é analisar os currículos dos candidatos e seus antecedentes, e votar em conformidade com o que é
melhor para os atletas. Fazendo uso da palavra a representante Joana recordou que é importante levar em
consideração as manifestações dos atletas durante as enquetes promovidas pela comissão. Segundo Allan, a
representação do voto da comissão dos atletas deve se refletir na opinião dos atletas.
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a presidente Wanessa agradeceu a participação de
todos, e às 22h34min a reunião foi encerrada.

