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Data: 13 de maio de 2021. 

Aplicativo: Zoom Meeting. 

Horário de início: 20h00. 

Horário de término: 21h40. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Cleiton Cezário Abrão; 

4. Flavia Maria de Lima; 

5. Jaqueline Beatriz Weber; 

6. Kelvin Vieira de Jesus; 

7. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

Ausência justificada: 

1. Pedro Honório Nascimento 

 

Pauta 

1. Apresentação dos Representantes Eleitos 

A atleta mais votada Cisiane Dutra Lopes deu as boas-vindas a todos e sugeriu que 

fosse realizado uma apresentação dos membros em ordem alfabética, relatando suas 

experiências no atletismo e caso houvesse o desejo em ocupar algum cargo específico 

dentro da Comissão. Em ordem, foi então passada a palavra a todos os representantes. 

 

2. Votação para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros 

Técnicos 

Após as apresentações, foram eleitos por unanimidade os membros para os seguintes 

cargos: Presidente Cleiton Cezário Abrão. Vice-Presidente Jaqueline Beatriz Weber. 

Conselho Técnico (feminino) Cisiane Dutra Lopes. Devido a ausência do representante 

Pedro, e pelo seu amplo conhecimento técnico, reconhecido por todos os presentes, 

optou-se por realizar uma nova reunião para que o mesmo pudesse se candidatar e ter 

a opção de ser votado para membro do Conselho Técnico (masculino). Não havendo 

mais manifestações sobre o tema, passou-se então para o próximo item de discussão. 

 

3. Deliberações gerais sobre a Comissão 

 

Na sequência dos trabalhos, o então presidente eleito Cleiton falou sobre a importância 

de a Comissão de Atletas manter-se unida no decorrer do mandato, sempre 

preconizando o diálogo para o bem maior do atletismo. Solicitando a palavra a 

representante Cisiane explanou sobre a necessidade de atingirmos cada vez mais  
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atletas, para que os mesmos sejam mais participativos e se sintam de fato 

representados pela sua comissão. Em complemento, o representante Allan falou sobre 

a importância de manter os atletas bem informados através das mídias sociais e canais 

de mensagens, se dispondo inclusive a fazê-lo. Os representantes Sophia e Kelvin 

também se dispuseram a auxiliar nos cuidados com as redes sociais da Comissão. 

Pedindo a palavra, a vice-presidente Jaqueline falou sobre a importância de ter uma 

agenda de reuniões bem definida, para que as demandas e sugestões pudessem ser 

debatidas com ordem e com tempo necessário para cada pauta. A representante Flávia 

explanou então sobre a já manifestação anterior do Presidente do Conselho de 

Administração Wlamir Motta Campos, participar de maneira efetiva das reuniões da 

Comissão sempre que for de interesse da mesma. 

 

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente Cleiton agradeceu 

a participação de todos, e às 21h40min deu por encerrada a sessão, sendo que eu, 

Jaqueline Beatriz Weber, na condição de vice-presidente, lavrei a presente ata, a qual 

foi lida e aprovada por todos ao final da reunião. 

 

 

                               
____________________           ____________________            ____________________ 
   Cleiton Cezário Abrão             Jaqueline Beatriz Weber                Cisiane Dutra Lopes         

 

 

 

 

                                      
 ___________________        ____________________       ______________________ 
   Allan da Silva Wolski                   Flávia Maria de Lima                Kelvin Vieira de Jesus                

        

 

 

                             
              ___________________________ 

    Sophia Laura do Amaral Salvi 

 

 

 


