
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 06/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 DE 
FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO ZOOM MEETING. 
 
 

Data: 08 de setembro de 2022. 

Local: Aplicativo Zoom Meeting 

Horário de início: 18h30 

Horário de término: 19h30 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Jaqueline Beatriz Weber; 

4. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

 

Ausência justificada: 

1. Flavia Maria de Lima; 

2. Pedro Honório do Nascimento. 

3. Cleiton Cezário Abraão 

4. Kelvin Vieira de Jesus; 

5. Elianay Pereira. 

 

Convidados 

1. Damaris A. Ferreira 

2. Pedro Magalhães dos Santos 

 

Pauta 

1. Apresentação da indicada ao STJD CBAt Damaris A. Ferreira 

A vice-presidente da Comissão de Atletas Jaqueline Weber, saudou a todos os 

presentes e agradeceu a presença da advogada Damaris A. Ferreira. Jaqueline falou 

sobre a solicitação vinda do Presidente da CBAt para com a Comissão de indicar dois 

representantes com conhecimentos jurídicos para formação do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva da CBAt, órgão autônomo e independente, previsto no estatuto da 

Confederação, responsável por analisar e julgar em última instância as questões 

decorrentes de descumprimento de normas relativas à disciplina e as competições, 

respeitando a Constituição Federal. Ainda com a palavra, Jaqueline novamente 

agradeceu a Dra. Damaris pelo interesse e envio de seu currículo e pediu para que a 

mesma se apresente. Na sequência, Dra. Damaris falou sobre sua relação com o 

esporte, relatando que foi lançadora de dardo e que através de bolsa de estudos se 

graduou em Direito. Ao longo de sua trajetória, atuou na fundação das Atléticas 

Acadêmicas Zumbi dos Palmares e também como auditora do TJDU da Federação 

Paulista de Esportes Universitários. Ao fim, agradeceu a confiança da comissão e 

também se colocou à disposição da mesma e saiu da vídeo-chamada.  
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2. Apresentação do indicado ao STJD CBAt Pedro Magalhães dos Santos 

Na sequência dos trabalhos, o Dr. Pedro Magalhães dos Santos entrou na reunião. O 

representante Allan agradeceu a disposição do mesmo e interesse em contribuir com o 

atletismo nacional. Pedro, então com a palavra, apresentou sua relação com o esporte, 

relatando que seu irmão foi jogador profissional de futebol e por isso ele se interessou 

em direito esportivo, para poder auxiliar os atletas que por vezes passam por injustiças 

no esporte. Atua no direito desportivo desde 2013, tendo sido auditor do TJD da 

Federação Paulista de Handebol e da Federação Paulista de Esportes Universitários. 

Além disso, é Conselheiro Fiscal do Instituto Brasileiro do Direito Esportivo, intermédio 

registrado na CBF e membro efetivo da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seção São Paulo. Ao fim, explicou um pouco para Comissão como 

funciona o STJD dentro das Confederações, agradeceu a confiança e se colocou à 

disposição. 

Fazendo uso da palavra, a vice-presidente ressaltou que o cargo é voluntário e que a 

Comissão de Atletas está feliz e confiante nas duas indicações que serão feitas. Além 

disso, destacou a equidade de gênero nas indicações, uma das premissas desta 

Comissão.  

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a representante Cisiane 

agradeceu a participação de todos, e às 19h30min 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. 

 

                      

____________________           ____________________            ____________________           
Jaqueline Beatriz Weber                Cisiane Dutra Lopes             Sophia Laura do Amaral Salvi 

  
 

 

                                                
 ___________________      
   Allan da Silva Wolski                    

        

 

 

 

 

 

 

      

 


