
ATA DE REUNIÃO 
 

 

Data: 26/10/2021 

Horário: 19:00 as 21:00 

Local: Virtual, através do aplicativo Zoom Meeting 

Participantes: Allan Wolski, Cleiton Abraão, Jaqueline Weber, Kelvin Rocha, 

Sophia Salvi, Pedro Honório, Elianay Barbosa, Cisiane Dutra, Flavia de Lima. 

Convidados: Cláudio Roberto Castilho, Domingos Pandeló. 

 

Pauta;  

1 – Atualizações da entidade; 

2 – Relato de caso ocorrido no sul-americano sub23; 

3 - Programa de seleção permanente. 

 

ATA 

O representante Allan deu início a reunião agradecendo aos representantes da 

Confederação Brasileira e aos demais atletas pela presença. 

 

 

Pauta 1 

 

Allan -  Começou falando da importância que é a instituição estar mais ligada a 

comissão de atletas, reforçando que esse laço é de extrema importância para 

que o esporte evolua, com opiniões dos gestores mais a resposta da 

comunidade, e assim juntos sermos um só corpo. Allan, salientou que estava 

enxergando um distanciamento entre a CBAt e a comissão de atletas, e que se 

possível a comissão gostaria de participar mais das ações da entidade. 

 

Cláudio - Respondeu dizendo que da parte da CBAt, não existe distanciamento. 

São apenas muitos trabalhos sendo desenvolvidos. E se colocou sempre a 

disposição a disposição da comissão. Com relação a maior participação da 

comissão nas ações da entidade, ressaltou que cada comissão ou membro da 



entidade tem suas ações pré-determinadas no estatuto. Logo, a comissão 

participará do que for pertinente a ela. 

 

Jaqueline – Destacou que a comissão quer fazer parte das ações, participar 

mais dos projetos, dos debates, antes que as propostas sejam de fato 

apresentadas para a aprovação ou publicadas em nota oficial. 

 

Cleiton – Concordou com a Jaqueline, e relatou que muitos assuntos chegam 

no conselho administrativo pronto, simplesmente para votar. 

 

Pauta 2 

 

Allan – Discorreu sobre um caso ocorrido no campeonato sul-americano Sub23 

e pediu para a representante Sophie para explanar mais sobre o ocorrido. 

 

Sophia – Relatou que foi procurada por 2 atletas no campeonato sul-americano 

no qual eu também fez parte da delegação. As atletas relataram que foram 

lesadas por decisões técnicas dos treinadores responsáveis pelas provas das 

quais elas iriam participar. 

A representante Sophie relatou o ocorrido de acordo com o que foi dito a ela no 

campeonato, e também o que foi enviado para comissão através do e-mail. 

 

Pandeló – Respondeu dizendo que o assunto chegou a CBAt, porém com 

detalhes um pouco diferentes. Na sequência, pediu a comissão encaminhe o 

relato das atletas para que se possa analisar e tomar as medidas cabíveis. 

 

Pauta 3 

 

Allan – Primeiro me parece que o programa foi uma cópia do antigo programa 

do COB, exceto algumas mudanças que ao meu ver foram muito boas. Quero 

ressaltar que o programa não é de desenvolvimento e nós queremos algo que 

venha desenvolver a modalidade num todo, pois o atletismo está cada vez mais 

morto. Precisamos resgata-lo. 

 

Pandeló – Allan, você está correto. O PSP (programa de seleção permanente), 

não tem características de desenvolvimento. Ele é um programa de manutenção 



de alta performance para alguns atletas que melhor se sobressaíram em 2021. 

Breve iremos apresentar projetos de desenvolvimento. 

 

Cleiton – Questionou como a Confederação chegou na formatação deste 

programa. Relatando também que nada foi apresentado ao conselho técnico e 

questionando se este tema não seria pertinente a este grupo. Na sequência 

afirmou que em seu ponto de vista, sim. Tudo que for de caráter técnico, deve 

passar pelo conselho e isso não ocorreu. 

Na sequência questionou porque não foram consideradas colocações do ranking 

mundial por marcas, sendo consideradas apenas as do ranking mundial de 

pontuação. Destacando que no seu ponto de vista isso não é coerente e justo 

com quem obteve grandes marcas e índices mínimos inclusive para representar 

o país nos Jogos Olímpicos. E por fim, sugeriu que seja incluído também o 

ranking mundial por marcas, para que seja de fato o PSP seja democrático.  

 

Cláudio – Explicou que o Programa visa auxiliar os atletas a manter-se 

competitivos a nível internacional, com recursos oriundos do Comitê Olímpico e 

das Loterias Caixa. Relatou que após uma discussão e análise, se entendeu que 

através do ranking mundial de pontuação, se valorizava a constância dos 

resultados, visto que na última edição dos Jogos, os brasileiros que tiveram 

melhor desempenho na competição, conquistaram suas vagas por esse meio. 

Além disso, a Confederação entende que é muito importante também dar suporte 

aos jovens atletas que vem se destacando internacionalmente nas categorias de 

base. No fim, falou que os poucos casos de atletas, que se classificariam melhor 

no programa através do ranking mundial por marcas, serão discutidos caso a 

caso. 

  

Pauta extra 

Cláudio - Disse que possivelmente a categoria sub23 será beneficiada no 

programa bolsa atleta a partir de 2022 com resultados obtidos em 2021. Em uma 

conversa com o responsável em Brasília, o mesmo deu bons sinais quanto a 

este assunto. 

Allan - Comemorou, e disse que isso pode vir a salvar muitos atletas em 

transição para o adulto.  

Pedro - Pediu a palavra para parabenizar a CBAt por muitas das ações feitas. 

Relatando que muitos atletas infelizmente só criticam, nunca elogiam nada. O 

mesmo agradeceu a Confederação pelo trabalho realizado nesses últimos 7 

meses.  

 



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

agradeceu a participação de todos, e às 21h deu por encerrada a sessão, sendo 

que eu, Allan da Silva Wolski, na condição de secretário da reunião, lavrei a 

presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos ao final da reunião. 
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