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Data: 30 de março de 2022. 

Aplicativo: Google Meet 

Horário de início: 21h00. 

Horário de término: 23h00. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Cleiton Cezário Abraão; 

4. Elianay S. P. Barbosa; 

5. Flavia Maria de Lima; 

6. Jaqueline Beatriz Weber; 

7. Kelvin Vieira de Jesus; 

8. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

Ausência justificada: 

1. Pedro Honório do Nascimento 

 

Pauta 

1. Apresentação e discussão sobre os documentos recebidos para a 

Assembleia Geral Ordinária. 

O Presidente da Comissão dos Atletas, Cleiton, saudou a todos e agradeceu a 

presença, reconhecendo o esforço feito do horário avançado, para que alguns dos 

membros pudessem participar no horário anterior de um Curso de Capacitação para 

Captação de Recursos via Lei de Incentivo ao Esporte que a Confederação Brasileira 

de Atletismo estava realizando. O mesmo iniciou sua fala explanando que na semana 

anterior, o Conselho de Administração se reuniu durante a realização do Campeonato 

Pan Americano de Cross Country, em Vitória (ES), e em uma reunião que durou mais 

de 10 horas, lhes foi apresentado os documentos que no dia de ontem foi repassado 

aos demais membros participantes da Assembleia Geral Ordinária da CBAt. Na 

sequência, o mesmo apresentou a documentação, e os demais membros da comissão 

fizeram comentários sobre cada assunto. A vice-presidente Jaqueline, ponderou que 

com o acréscimo de orçamento previsto para 2022, a comissão deve lutar para que os 

eventos nacionais tenham premiação em dinheiro para os atletas, desta maneira 

atingindo a classe principal do desporto. O representante Allan, lembrou também da 

importância de voltar a ter uma ajuda de custo para os atletas em viagens pela seleção 

brasileira. Com a palavra, o Presidente Cleiton reconheceu o planejamento da atual 

gestão, exaltando os acréscimos de orçamento e também ampliação de alguns 

programas, como a previsão de aumento dos Centros de Formação, mas entendeu, 

assim como o restante da Comissão, que alguns programas devem ser aprimorados, 

como o Programa Ídolos do Atletismo, citando ampliação de atuação, em escolas, 

eventos, ou nos próprios Centros de Formação. No caso do Programa Seleção 

Permanente, uma ampliação de atletas contemplados, desta maneira atendendo não só 

aqueles que estão no topo do ranking mundial. Ficou então combinado, uma futura  
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reunião para discussão destes temas e posterior encaminhamento das sugestões para 

Gestão CBAt.  

Na sequência dos trabalhos, a comissão em comum acordo, definiu que na manhã 

seguinte, durante a apresentação dos candidatos suplentes ao conselho fiscal, se 

definiria quais seriam as opções escolhidas pela Comissão como um todo.  

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

a participação de todos, e às 23h00min 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          Elianay S. P. Barbosa                 


