ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS
DO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022
Ata da Reunião da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil lavrada em
forma de sumário.
1.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de março de 2022, às 11:00h, em
primeira e única convocação, em formato telepresencial (videoconferência)
através de ferramenta digital, com link de acesso disponibilizado a todos os
membros
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação da reunião efetivada
mediante comunicação escrita, por correio eletrônico, no dia 22 de março de
2022.
a. Membros Presentes:
1 - Adriana Aparecida da Silva
2 - Beatriz Futuro Mühlbauer
3 - Clodoaldo Lopes do Carmo
4 - Diogo André Silvestre da Silva
5 - Edson Luques Bindilatti
6 - Jaqueline Mourão
7 - Emerson Duarte
8 - Fabiano Peçanha
9 - Fernanda Nunes Leal Ferreira
10 - Gustavo de Freitas Guimarães
11 - Hortência De Fátima Marcari
12 – Francisco Barreto
13 - Iziane Castro Marques
14 - Jefferson Dias Sabino
15 - Juan Gonçalves Nogueira
16 - Lucas Rodrigues Duque
17 - Poliana Okimoto Cintra
18 -Yane Márcia Campos Da Fonseca Marques
19- Arthur Zanneti
20- Thiagus Petrus
3. MESA
A presidente Yane Marques e o vice-presidente Fabiano Peçanha.
4. ORDEM DO DIA
a. Constante na convocação, qual seja:
1) Feedback da Reunião extraordinária do Conselho de administração –
Participação de Yane Marques e Fabiano Peçanha.
2) Eleições dos Conselhos Fiscal e de Ética.

3) Atualizações de demandas gerais.

5. Discussão da Ordem do Dia:
a. A Presidente da CACOB, Yane Marques, declarou aberta a sessão da reunião da
Comissão deu as boas-vindas, agradecendo a presença de todos.
b. Por se tratar de formato telepresencial (videoconferência) a lista de presença
foi aferida pela sub-secretária, Fernanda Nunes Leal Ferreira, da seguinte forma: foram
chamados individualmente os membros da Comissão de Atletas, que
respondiam “presente” na
plataforma.
Após
tal
procedimento,
foram
constatados 20 (vinte) presentes.
c. Foi seguida a pauta da reunião da seguinte forma:
1) Feedback da Reunião extraordinária do Conselho de administração:
- Foi passado para o grupo informações sobre os Jogos da Juventude de Rosário.
2) Eleições dos Conselhos Fiscal e de Ética:
A Cacob decidiu abrir horários em reuniões extraordinárias para ouvir os candidatos aos
conselhos que ocorrerão na próxima semana nos dias 5 e 6 de abril.
3) Atualizações de demandas gerais:
- Foram debatidas as mudanças na diretoria esportiva e a CACOB pretende convidar os
novos diretores para uma reunião.
- Também ficou decidido que o ex diretor Jorge Bichara seria convidado para uma reunião
com o grupo na próxima semana.
- Houve debate sobre a lei 18A e a CACOB é contra o terceiro mandato de presidentes
de organizações esportivas que recebem verba decorrente das loterias de forma unânime.
- Foi sugerido trazer advogados do ministério da cidadania para compartilhar mais
informações com o grupo.
-A CACOB terá uma reunião presencial no COB no dia 11/04 e alguns pontos foram
ajustados para a mesma.

e. A próxima reunião ficou agendada para o dia 6 de abril de 2022 às 14 horas para dar
seguimento à revisão do regimento.
f. Logo após, sem mais assuntos a serem tratados, a Presidente Yane Marques declarou
encerrada a presente reunião, determinando que fosse lavrada a presente ata em forma de
sumário que vai assinada em formato eletrônico por ela e pelo Vice-Presidente da
CACOB, Fabiano Peçanha.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

