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Votação da Vice-Presidência e Honorários 
recebidos pelos Membros do Conselho de 

Administração 
 

Data: 03/04/2020 

Início: 14:00h 

<0009> Término: 15:20h 

 

Local: Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom 

 

Participantes 

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

 
 
Pauta  
 
1. Assunto 1: Votação da Vice-Presidência 
2. Assunto 2: Honorários recebidos pelos Membros do Conselho de Administração  

. 

 Outros assuntos:  

 Agendamento da Reunião com José Catelani sobre o Programa GET  

 Solicitação de Correção da Nota da CBAt publicada no dia 03/04/20 

 Discussão sobre a correção do número de edições do Troféu Brasil de Atletismo 

 Ação COVID-19: Bate papo com os atletas 

 
 

 Ata 
 
1. Assunto 1: Formalização do Cargo da Vice-presidência 

 
A única candidata interessada na vice-presidência foi a representante Wanessa Zavolski, portanto foi 
concordado entre todos que ela assumiria o cargo. 

 
2. Assunto 2: Honorários recebidos pelos membros do Conselho Administrativo 

 
Os representantes dos atletas não concordam com o valor recebido pelos conselheiros do Conselho 
de Administração. Eles entendem que um valor mensal não é justificado para despesas para 
algumas reuniões durante o ano. Sendo assim, os representantes se posicionarão contra este valor 
em assembleia. 
Entretanto, caso o valor recebido permaneça, foi sugerido a Presidente Kauiza que abrisse mão 
deste valor e que o mesmo fosse destinado para projetos da Comissão.  A Kauiza aceitou e 
juntamente com os demais membros, concordaram em utilizar este valor para promover ações no 
fomento do atletismo. Discutimos algumas ações como compra de materiais, promoção das provas 
do atletismo, clínicas e etc.. Também se comprometeram em transparecer a utilização dos valores 
recebidos para a comunidade através das mídias sociais. 
 

 Outros Assuntos: 

 Agendamento da Reunião com José Catelani sobre o Programa GET 

 Os integrantes se pronunciaram a favor de realizar a reunião na próxima quarta-feira as 14hs. 
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 Solicitação de Correção da Nota da CBAt publicada no dia 03/04/20 

 No dia de hoje, a CBAt lançou uma nota referente a presidência da Comissão de Atletas, 
considerando a data de 11de março como a data que a Kauiza assumiu a presidência. No dia 11 de 
março foi solicitada pelos membros da Comissão de Atletas a saída do representante Gladson da 
presidência, porém a CBAt não acatou nossa solicitação. No dia 02 de abril a CBAt nos comunicou a 
renúncia do representante Gladson, e consequentemente nos perguntou quem assumiria o cargo da 
presidência. Resumindo, este processo ficou bastante confuso e solicitamos que a CBAt publique as 
informações de forma coerente com os fatos. 

 Discussão sobre a correção do número de edições do Troféu Brasil de Atletismo 

 Foi solicitado e questionado para a Comissão a questão em relação ao título de Troféu Brasil, no 
que se refere ao número de edições. O solicitante frisou que não foi considerado várias edições 
anteriores ao nomeado “I Troféu Brasil”, o que traz um sentimento de exclusão da história daqueles 
que participaram nas edições anteriores. Gostaríamos que a CBAt considere esta solicitação  e 
possa se posicionar com relação a este assunto. 

  

 Ação COVID-19: Bate papo com os atletas 

 A ação irá consistir em realizar uma reunião virtual com os atletas com o objetivo de aproximar, 
sanar dúvidas e confortar os atletas durante este tempo de crise. A discussão sobre a pauta e a 
data desta ação será realizada via WhatsApp. 

 

 

Não havendo mais nada a discutir, às quinze e vinte foi encerrada a reunião. 

 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Kauiza Moreira Venâncio                                                           Eloah Caetano Scramin 

 

 

______________________________                                        __________________________________ 

Diogo Dias Gamboa                                                                   Hederson Alves Estefani  

 

 

______________________________                                            __________________________________            

Joana Ribeiro Costa                                                                      Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski                                           

 

 

 


