
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 DE FORMA 
VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET 
 

Data: 18 de novembro de 2022. 

Local: Google Meet 

Horário de início: 19h30. 

Horário de término: 20h50. 

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. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

Ausência justificada 

1. Cleiton Cezário Abraão; 

Ausentes 

1. Pedro Honório do Nascimento. 

2. Flavia Maria de Lima; 

 

 

Pauta 

1. Critérios de convocações delegações 2023 

A vice-presidente Jaqueline saudou a todos os presentes. Em seguida, a representante 

dos atletas no Conselho Técnico, Cisiane, falou sobre a reunião presencial prevista para 

os dias 10 e 11 de dezembro, para discussão dos critérios para delegações brasileiras 

na próxima temporada. Para tanto, solicitou apontamentos dos demais membros a 

serem levados e observados. Com a palavra, Jaqueline falou sobre a promessa de 

campanha do Presidente Wlamir, em levar delegações completas em certames sul 

americanos e ibero-americanos, ressaltando a importância disso para os atletas. Porém 

alertou para que o conselho se atente aos prazos de janela de obtenção de marcas, que 

deve ser encerrado com uma segurança necessária para que a seleção seja convocada 

com antecedência devida para emissão de passagens aéreas, principalmente quando 

os eventos serão realizados fora do país. Apontando ainda que muitos problemas que 

ocorreram durante o ano vigente, foram justamente devidos aos prazos apertados e 

desta forma foram realizados gastos muito altos, que poderiam ser evitados. Com a 

palavra, a representante Sophia fez a leitura dos eventos internacionais da próxima 

temporada, onde foram analisados e discutidas circunstâncias pontuais. Na sequência, 

Jaqueline atentou para a importância de que a CBAt esteja preparada com a quantidade 

de uniformes necessários, vistos alguns problemas de escassez de material ocorridas 

com as delegações no fim da atual temporada.  
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2. Planejamento 

Na sequência dos trabalhos, Jaqueline falou sobre a importância de a Comissão retomar 

a participação em alguns campeonatos nacionais. Reconheceu que a mesma tentou dar 

“um passo maior que as pernas”, tentando participar de vários eventos em 2022, mas 

que na prática se tornou muito massivo e com falta de planejamento, justamente porque 

são muito eventos organizados pela Confederação e porque os membros da Comissão 

têm outras atividades e muitos ainda estão na ativa como atletas. Propôs então que a 

Comissão participasse de 4 eventos anuais, sendo que cada representante estará em 

missão 1 vez ao ano. Sugeriu em seguida os campeonatos nacionais de base, sub18 e 

sub 20. O representante Kelvin sugeriu participação no Sub 23 e o representante Allan 

no Campeonato Sul Americano Adulto, que será no Brasil. Todos os demais membros 

concordaram com as propostas. Com a palavra, Jaqueline ressaltou que conversou 

durante o dia com os responsáveis da CBAt para a enfim confecção da Camiseta da 

Comissão. Os representantes Kelvin e Sophia ficaram responsáveis por atualizar o logo 

da Comissão que irá para camiseta.  

 

3. Próximas ações 

Em comum acordo, a Comissão estará presente no Prêmio Melhores do Atletismo, 

representando a classe dos atletas. O representante Allan falou sobre o avanço da 

gestão ter convidado os atletas que estiveram representando o país em seleções 

brasileira, pois na edição do ano anterior foi sentido falta pela Comissão dos verdadeiros 

“donos da festa”, os atletas. Com a palavra, Jaqueline também reconheceu o avanço e 

sugeriu que o evento a cada 3 anos, por exemplo, pudesse ser levado para fora de São 

Paulo, desta forma possibilitando que atletas de outras regiões do país, pudessem 

participar da celebração, já que é muito custoso a emissão de bilhetes aéreos por parte 

dos atletas. Na sequência, Jaqueline reforçou sobre a importância de uma reunião de 

avalição final da temporada com a gestão, para que se levantem pontos específicos do 

que se pode melhorar, como por exemplo, premiação pecuniária no Troféu Brasil, auxílio 

financeiro para os atletas em delegações brasileira e uma maior efetividade dos projetos 

de fomento de atletismo por todo Brasil, com a elaboração de cursos de treinamento de 

atletismo no YouTube. Além disso, citou a importância da Comissão entender quais são 

as estratégias da gestão para o próximo ano. Todos os representantes concordaram.  

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

agradeceu a participação de todos, e às 20h50min 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 

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 DE FORMA 
VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO GOOGLE MEET 

                                                 
 ___________________        ____________________       ______________________ 
   Allan da Silva Wolski                   Kelvin Vieira de Jesus         Sophia Laura do A. Salvi           

        

 

 

 

 

 

  


