Local:

Participantes

Reunião do Conselho de Administração e
Posicionamento do Presidente da Comissão
de Atletas

Data: 04/03/2020

<0008>

Término: 12:25h

Início: 10:00h

Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom

Diogo Dias Gamboa, Gladson Alberto Silva Barbosa, Joana Ribeiro Costa,
Kauiza Moreira Venâncio, Hederson Alves Estefani, Wanessa Taciana do
Nascimento Zavolski e Eloah Caetano Scramin.

Pauta
1. Reunião do Conselho de Administração: Aprovação de Contas 2019
2. Reunião do Conselho de Administração: Orçamento 2020
3. Reunião do Conselho de Administração: Aumento dos honorários dos Membros do Conselho
de Administração
Outros assuntos: Votação entre os membros da Comissão de Atletas sobre a permanência do
representante Gladson Barbosa na presidência da Comissão

Ata
1. Assunto 1: Reunião do Conselho de Administração da CBAt
2019
Gladson nos relatou o que foi conversado na reunião do Conselho de Administração e os seguintes
temas foram abordados e discutidos nesta reunião dos representantes:
 Prestação de Contas 2019 foram analisadas e aprovadas pelo conselho por unanimidade.
 Programa de meritocracia, atletas ainda não receberam;
 CBAt levou várias multas da CAIXA por falta de cumprimento de contrato;
 Problemas de contratos;
 Começamos o ano com o fundo de reserva;
 Aquisição de um novo software irá modernizar e auxiliar a confederação em sua gestão;
 CBAt não pagará as federações inadimplentes;
 Estados têm problemas em cumprir o contrato, por exemplo, não colocam as faixas da CAIXA
como é requisitado, e a CBAt sofre multas por irregularidade em publicidade;
 Aprovação de projetos mediante licitação;
 Necessidade de um melhor planejamento orçamentário, pois os atletas são s empre os
prejudicados, por exemplo, houve cortes na seleção do ibero americano em pleno ano
olímpico, além de todas as outras reduções nas seleções, e o que vemos é que os atletas
sempre pagam pela má gestão da confederação, sendo que somos o principal stakeholder da
entidade.
2. Assunto 2: Reunião do Conselho de Administração da CBAt: Orçamento 2020
3.
 Aprovação de Orçamento para 2020;
 Projetos têm que ser enviados e aprovados pelo Conselho de Administração, e uma empresa
externa dará continuidade ao andamento do projeto.

Página 1 de 3

4. Assunto 3: Reunião do Conselho de Administração: Aumento dos honorários dos Membros do
Conselho de Administração
O conselheiro Gladson Barbosa passou as seguintes informações aos demais representantes de
atletas:




Os honorários são previstos pelo estatuto da CBAt e foi aprovado em fevereiro de 2019 no
valor de 2 mil reais.
Foi proposto e votado na reunião que o valor aumentasse de 2 mil reais para 4 mil reais.
Justificativa: Garantir a presença dos conselheiros.
Gladson aprovou a proposta de aumento do valor. O representante frisou que acredita que é
necessário ter um valor para arcar com as despesas do deslocamento, porém tinha a
ressalva de que fosse discutido o valor razoável, e achou por correto se posicionar a favor do
aumento já que têm muitos gastos para comparecer a estas reuniões e de qualquer forma
este aumento também seria votado em Assembleia.

Outros assuntos: Votação entre os membros da Comissão de Atletas sobre a permanência do
representante Gladson Barbosa na presidência da Comissão
O representante Gladson se posicionou contra a sua própria renúncia e acredita que deva
permanecer como presidente da Comissão de Atletas. Também afirmou que aceitará receber os
honorários pelo cargo de Conselheiro para que possa comparecer às reuniões. Houve uma votação
entre a Comissão dos Atletas a fim de avaliar a permanência ou não do representante no cargo de
presidente e o resultado foi o seguinte:












O representante Diogo acredita que o Gladson não deva permanecer como presidente pois a
decisão dele durante a votação não representa o seu posicionamento. Também apresentou
justificativas relacionadas a repercussão do caso e a integridade e credibilidade da Comissão
diante o ocorrido.
A representante Wanessa votou a favor da renúncia do Gladson, pois acredita que o Gladson
falhou quando decidiu a favor do aumento, porém compreende que era sua primeira vez em
uma reunião de conselho e isto pode ter sido difícil para ele também. Além disto, defende a
permanência do representante na Comissão devido a sua importante atuação.
O representante Hederson acredita que Gladson deva sair da presidência da Comissão,
porém ressalta a importância dele como representante dos atletas.
Representante Kauiza acredita que pela repercussão do caso e por não concordar com a
decisão que foi tomada por Gladson, deseja que ele não permaneça como presidente.
Eloah disse não se sentir representada pelo posicionamento do Gladson com relação ao
aumento proposto, por isto vota a favor da renúncia dele como presidente, também frisando a
importância dele como representante de atletas para a comunidade.
A representante Joana também votou a favor da renúncia do Gladson para presidente
frisando que apesar da importância e da capacidade dele como representante de atletas, ele
não deve permanecer como presidente já que não representou o pensamento do grupo e
pelo desgaste que ele sofreu e que a Comissão pode sofrer também por conta disto.
Concluindo, todos os representantes da Comissão votaram a favor da renúncia de Gladson
Barbosa como presidente da Comissão.
Após a votação, Gladson discursou sobre o porquê deve continuar c omo presidente da
Comissão do Atletas e consequentemente, membro do Conselho de Administração. Ele relata
que não cometeu erros e quer mostrar para a comunidade sobre o que é capaz.

* Observação: O representante Gladson Barbosa solicitou que fosse registrado nesta ata que ele
utilizou o termo “pró-labore” durante a reunião e não “honorários”, como utilizado nesta ata.

Não havendo mais nada a discutir, às doze e vinte e cinco foi encerrada a reunião.
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______________________________

__________________________________

Kauiza Moreira Venâncio

Eloah Caetano Scramin

______________________________

__________________________________

Gladson Alberto Silva Barbosa

Diogo Dias Gamboa

______________________________

__________________________________

Joana Ribeiro Costa

Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski

______________________________
Hederson Alves Estefani
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