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 Assembleia Geral Extraordinária 

Data: 09/11/2020 

Início: 13:00h 

<0015> Término: 14:15h 

 

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Meets 

 

Participantes 
Hederson Stefani, Joana Ribeiro Costa, Kauiza Moreira Venâncio, Wanessa 
Taciana do Nascimento Zavolski. 
 

 
 
Pauta  
 
1. Alterações estatutárias 
2. Alterações no Regimento interno da Comissão de Atletas 
3. Critérios de eleição dos representantes de atletas de cada federação 
4. Atribuições, responsabilidades e reunião com os atletas do Programa Heróis do Atletismo 
5. Discussão sobre a redistribuição das funções de cada integrante da comissão 
6. Outros Assuntos:  

 Seminário de Jovens Líderes 

 Presidência da Comissão de Atletas 
  

 

 
 Ata 
 
1. Alterações estatutárias 

 
A reunião iniciou-se com os cumprimentos da Presidente Kauiza, em seguida foi explanado por ela que, 
em relação aos critérios para concessão de títulos honoríficos, será criado na entidade um comitê 
especifico para isso. A representante Joana sugeriu que nossas propostas sobre este tema, sejam 
formuladas e enviadas, dentro do próximo prazo para as mudanças estatutárias.  Em relação às 
alterações no Regimento Interno da Comissão de Atletas, e sugestões dos critérios de eleição dos 
representantes de atletas das federações, ficou acordado entre os presentes, a realização de uma reunião 
para tratar somente destes temas, visto que os mesmos necessitam de uma atenção ímpar, ficou então, 
pré-definido a data de 15 de dezembro de 2020 para esse encontro. Em relação aos atletas do Programa 
Heróis do Atletismo, foi sugerido pela representante Joana, que seja realizada uma reunião, objetivando 
um encontro de aproximação e troca de ideias com os mesmos. Foi pré-estabelecido uma possível data, 
para a terceira semana de dezembro próximo. Em relação a redistribuição de funções entre os 
representantes, as propostas indicadas foram assentidas pelos presentes. 
 

 

Outros Assuntos: 

 Em relação ao Seminário de Jovens Líderes, ficou definido que cada representante da 
comissão faria a sugestão de, no mínimo, dois nomes para indicação de participação no 
referido curso.  

 Por motivos estritamente pessoais, a presidente Kauiza, externou a sua decisão em abdicar 
suas atribuições como Presidente da Comissão de Atletas, bem como sua representação 
perante o Conselho de Administração da CBAt. Por respeito e compreensão diante desta 
declaração, os presentes acataram a esta decisão. 
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Não havendo mais nada a discutir, às quatorze horas e quinze minutos foi encerrada a reunião. 

 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Kauiza Moreira Venâncio                                                           Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski        

 

 

 

 

______________________________                                          __________________________________ 

Hederson Alves Estefani                                                            Joana Ribeiro Costa                                                                      


