Ata da 15ª Reunião
Comissão
Nacional
Atletas – CNA, ocorrida
14:00
horas
do
27/11/2017.

da
de
às
dia

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, no Velódromo do Parque Olímpico da Barra, na cidade do Rio de
Janeiro, reuniu-se a Comissão Nacional de Atletas – CNA, sob a Presidência do
Senhor Arthur Antunes Coimbra - Zico, tendo como pauta: 1) Apresentação do
Projeto Esporte x Educação e Restrições Orçamentárias para o Esporte; 2)
Alteração Estatutária do Comitê Olímpico do Brasil – COB no que se refere ao voto
dos Atletas nos centros decisórios das organizações esportivas; 3) Restrições
Orçamentárias para o Esporte; 4) Redes Sociais da Comissão Nacional de Atletas; e
Programa Bolsa Atleta. Presentes os seguintes membros: Deborah Dias de Souza,
Hortência de Fátima Marcari, Lars Grael, Marco Aurélio Gazzoni, Mosiah Brentano
Rodrigues, Paulo Rogério Oliveira Sabioni, Renato de Oliveira Leite, Ricardo Fontes
Souza, Rui Campos do Nascimento, Sebastian Pereira. Ausentes os seguintes
membros: Adriana Behar, Ana Margarida Vieira Álvares, Lara Puglia Teixeira, Leila
Gomes de Barros, Luísa Parente Ribeiro de Carvalho, Maurren Maggi, Roseane
Ferreira dos Santos, Simone Camargo Rocha, Virgílio de Castilho Barbosa Filho,
Yohansson do Nascimento Ferreira. Demais participantes: Luiz André de Figueiredo
Mello, Karla Katchiucia Vilela Coelho Candido e Keyla Azevedo. Ao dar início à
reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, destacou os últimos
acontecimentos envolvendo as eleições no Comitê Olímpico Brasileiro – COB e
informou aos demais membros da Comissão sobre a necessidade de deliberar sobre
um manifesto favorável ao pleito dos atletas, no que tange ao aumento efetivo de
suas participações no Comitê Olímpico Brasileiro – COB, o qual fora elaborado para
apresentar ao Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro – COB. O Presidente do
CNA informou ainda que o Presidente do COB aceitou receber os componentes da
Comissão na presente data, às 16:00 horas, e questionou aos demais membros
quem poderia ou gostaria de participar da reunião. Em seguida, após discussão e
manifestação dos presentes, foi aprovado o manifesto para ser entregue ao
Presidente do COB, sugerido que os atletas Lars Grael e Hortência acompanhassem

o Presidente à reunião com o Presidente do Comitê Olímpico, ficando ainda em
aberto o convite aos demais atletas que quisessem participar. Dando continuidade a
reunião, foi ainda indicado que o referido manifesto fosse enviado ao Ministro
Leonardo Picciani, enquanto Gestor do Ministério do Esporte e Presidente do
Conselho Nacional de Esporte e ao Presidente da Comissão de Esporte da Câmara
Federal, Deputado Ezequiel. Ao finalizar a reunião, o Presidente do CNA solicitou
aos membros responsáveis definições acerca dos outros pontos destacados na
pauta, principalmente em relação ao Projeto Educação x Esporte e também à
manifestação do posicionamento do CNA na página virtual da Comissão. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada à reunião, agradecendo o Presidente a
presença de todos.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.

