Local:

Participantes

Eleição do Presidente da Comissão de
Atletas e Discussão de Alterações do
Estatuto da CBAt

Data: 29/01/2020

<0007>

Término: 23:56h

Início: 21:00h

Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom

Diogo Dias Gamboa, Gladson Alberto Silva Barbosa, Joana Ribeiro Costa,
Kauiza Moreira Venâncio e Eloah Caetano Scramin.

Pauta
1. Eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBAt
2. Sugestões de Alterações no Estatuto da CBAt
Outros assuntos: Aprovação do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBAt

Ata
1. Assunto 1: Eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBAt
Antes da reunião, foi perguntado via grupo de WhatsApp, quais dos representantes tinha o interesse
de ser o presidente da Comissão de Atletas e representar os atletas nas reuniões do Conselho de
Administração da CBAt e três representantes demonstraram interesse. Os interessados se
apresentaram e discursaram sobre suas razões de quererem participar do Conselho de
Administração, e logo depois, os representantes votaram.
O membro eleito para Presidente foi: Gladson Alberto Silva Barbosa
O membro eleito para Vice Presidente foi: Kauiza Moreira Venâncio
2. Sugestões de Alterações no Estatuto
Foi sugerido para que cada membro da Comissão trouxesse para a reunião suas sugestões sobre
possíveis alterações do estatuto. Foram apresentadas as seguintes propostas:
Para a próxima eleição da Comissão de Atletas, sugerimos as seguintes mudanças quanto a
composição:
- Eleger o atleta mais votado, as 4 mulheres mais votadas e os 4 homens mais votados, totalizando
os 9 Membros previstos no Estatuto.
- Eleição em 2 etapas presenciais: Brasileiro sub-20 e Troféu Brasil,
- Ter participado de 2 edições do Troféu Brasil nos últimos 5 anos ou estar entre os 10 primeiros
colocados no Ranking da Maratona nos últimos 5 anos. Estar obrigatoriamente participando de
competições chanceladas pelas federações nos últimos 5 anos além das 2 participações do Troféu
Brasil.

Outros assuntos: Aprovação do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBAt
Sugestão de acréscimo no Regimento: O Membro da Comissão que se ausentar em 3 convocações
oficiais consecutivas (Assembleias e reuniões da Comissão) será exonerad o, já que coloca em risco

a representatividade dos atletas. O décimo candidato mais votado no processo eleitoral do gênero
do Membro que foi exonerado, substituirá o membro exonerado. Caso não haja candidatos, será
realizado uma reunião entre os Membros da Comissão para que os mesmos indiquem os candidatos
e, após uma eleição entre os Membros, o candidato mais votado substituirá o Membro exonerado.

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