
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
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ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET 
 

Data: 04 de outubro de 2022. 

Local: Google Meet 

Horário de início: 19h30. 

Horário de término: 20h45. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Elianay S. P. Barbosa; 

4. Jaqueline Beatriz Weber; 

5. Kelvin Vieira de Jesus; 

6. Cleiton Cezário Abraão; 

7. Pedro Honório do Nascimento. 

8. Flavia Maria de Lima; 

 

Ausentes 

1. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

 

 

 

Pautas 

1. Elaboração de um plano de trabalho para o restante do ano 

O presidente Cleiton deu início a reunião extraordinária as 19:42 minutos do dia 

04/10/2022, saudando todos os presentes e agradecendo a presença de todos. 

Antes de dar início a pauta do dia a representante dos atletas Flavia Maria pediu a 

palavra para dar uma notícia não tão boa, comunicando que após o término do ano 2022 

ela pedirá dispensa das suas atribuições e pedirá o seu desligamento da comissão dos 

atletas, pois focará mais na corrida olímpica de Paris. 

Logo em seguida o presidente leu a pauta do dia e pediu sugestões sobre um plano de 

trabalho. Não havendo manifestações, ele leu ideias previas já sugeridas pela Vice-

Presidente Jaqueline Weber, que sugeriu as seguintes ideias: que a Comissão volte 

com o projeto que envolve lives em suas redes sociais, com objetivo de se aproximar 

ainda mais da comunidade. Ficando então definido que faremos 1 live nas últimas 

terças-feiras dos meses seguintes dessa reunião; colocar integrantes da comissão 

responsável para ir atrás da camiseta da comissão para ficar devidamente 

uniformizados em eventos e ficar mais fácil a visualização dos integrantes. A 

representante Cisiane assumiu tal responsabilidade; Montagem de um banner com 

detalhes de quem somos, como fomos eleitos, quais nossas atribuições e deveres; Na 

sequência, falamos também sobre a campanha já lançada a algum tempo sobre Abusos 

e Violência sexual e que devemos aprimorá-la, para dar um destaque maior nesse 

assunto tão sério; e por fim destacou-se a necessidade de criar um vídeo de auto ajuda 

para todos os atletas terem o conhecimento de como buscar o Ranking de pontuação 

tão importante para a participação dos grandes eventos. 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 DE FORMA VIRTUAL 
ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET 
 

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

agradeceu a participação de todos, e às 20h45min 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                 Elianay S. P. Barbosa 

 

 

                                                 
 ___________________        ____________________       ______________________ 
   Allan da Silva Wolski                   Kelvin Vieira de Jesus             Cleiton Cezário Abrão           

        

 

 

     
___________________________ 

 Pedro Honório do Nascimento 

 

  


