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Data: 22 de abril de 2022. 

Aplicativo: Google Meet 

Horário de início: 19h30. 

Horário de término: 21h45. 

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. Conversar sobre a importância de participação e debates dentro da 

comissão; 

O Presidente Cleiton saudou a todos os presentes e começou a reunião explanando 

sobre a importância da participação de todos nos debates da Comissão, reforçando que 

a opinião de cada um agrega e traz pontos de vista diferentes. Na sequência, passou a 

palavra para cada membro, que, por ordem nominal relatou seu ponto de vista. Em 

linhas gerais, todos entenderam que podem doar-se um pouco mais e que o grande 

desafio é entender a rotina do próximo, de conciliar treinamentos, trabalhos, família e o 

tempo com a Comissão. Ficou estabelecido que os debates mais importantes serão 

sempre realizados por reuniões virtuais documentadas e que apenas assuntos mais 

urgentes serão discutidos via grupo de WhatsApp.   

2. Padronização da nossa participação em eventos; 

Na sequência dos trabalhos, o representante Allan relatou que não está totalmente 

satisfeito com a participação da Comissão nos eventos nacionais. Reforçou que este 

pedido foi uma ação da própria Comissão, e que felizmente foi acatado pela gestão 

CBAt, porém não via que os objetivos da iniciativa estavam sendo totalmente 

alcançados. A representante Elianay então falou sobre a importância de padronizar as 

ações nos eventos, sugerindo por exemplo, a confecção de um banner, com 

informações básicas da Comissão, criando uma espécie de “QG” nos eventos. Em 

seguida, a representante Jaqueline, relatou que acredita ser importante esse movimento 

de aproximação com os atletas “cara a cara”, entendendo que apenas precisa-se 

encontrar os meios mais efetivos. Reforçou a importância da confecção da camiseta, 

para identificar os representantes nos eventos, bem como o banner, além de utilizar o 

Instagram oficial da Comissão para registrar momentos importantes dos torneios, como  
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entrevistas com alguns campeões, que muitas vezes não tem visibilidade em outras 

plataformas, além de estar atento a fatos inspiradores, como por exemplo, alguém que 

cai no meio de uma prova, mas se levanta e completa bravamente o percurso. Com a 

palavra, Flávia justificou a importância da Comissão nos eventos, acreditando que este 

início de trabalhos é necessário para que haja estes ajustes. Na sequência, o presidente 

Cleiton abriu rápida votação, e por unanimidade, se decidiu continuar com a ação nos 

Campeonatos Nacionais, seguindo as sugestões acima relatadas. 

3. Definir os que viajaram nas próximas competições; 

A partir do calendário oficial da CBAt, ficou decidido que caso seja aprovado pela 

gestão, a Comissão estará presente no Troféu Norte-Nordeste, com os representantes 

Elianay e Kelvin, buscando interagir ainda mais com os atletas fora do eixo RJ-SP. Em 

relação ao Troféu Brasil, por ser o principal evento nacional para a maioria dos 

membros, que ainda estão atuando, ficou decidido que se realizará reunião ordinária 

prevista no regimento interno e que as demais ações serão voluntárias, sem que haja 

uma obrigatoriedade, justamente por se tratar do principal objetivo performático do ano. 

Para o próximo evento, Campeonato Brasileiro Sub 18, que será em agosto, serão 

decididos mais perto os representantes que participarão.  

4. Debater ações para o a temporada 2022, baseado em informações 

repassadas na Assembleia Geral Ordinária. 

Devido ao horário avançado, e a relevância da pauta a ser debatida, ficou estabelecida 

uma nova reunião para tratar das sugestões que a Comissão fará para a Gestão CBAt 

baseada nas informações de orçamento recebidas na Assembleia Geral Ordinária. 

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

a participação de todos, e às 21h45min 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                
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_________________________       ______________________                    

Sophia Laura do Amaral Salvi          Elianay S. P. Barbosa                 


