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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS 
 
No	dia	dez	de	dezembro	de	dois	mil	e	vinte	as	dezenove	horas,	através	de	vídeo	chamada	pelo	
aplicativo	Zoom,	reuniram-se	membros	da	atual	comissão	de	atletas	e	membros	da	próxima	
comissão	de	atletas-	ciclo	2021-2024,	sob	o	comando	da	diretora	presente,	Mariana	Spierr	
Laporte.	Compondo	o	quórum,	ainda,	William	Muinhos	de	Souza,	vice-presidente	da	comissão	
de	 atletas,	 Isabela	 Antonietto	 de	 Abreu,	 secretária,	 Priscila	 Oliveira,	 representante	 da	
comissão	de	atletas,	Enrico	Ortolani	e	Felipe	Nascimento,	membros	da	comissão	de	atletas.	A	
presidente	iniciou	a	reunião	parabenizando	os	atletas	eleitos,	os	conscientizando	do	trabalho	
a	ser	feito	no	próximo	ciclo	e	da	responsabilidade	e	representação	que	a	CACBPM	tem	para	
com	os	atletas	de	pentatlo	moderno	do	Brasil.	Após,	seguindo	a	pauta	de	assuntos	a	serem	
discutidos,	foi	apresentado	pela	presidente	Mariana	Laporte	a	 importância	da	alteração	do	
regulamento	interno	da	CACBPM	onde	foi	apresentado	pela	mesma	a	sugestão	de	alteração	
do	sistema	de	chapas;	tentar	seguir	o	modelo	proposto	pela	CACBOB,	os	atletas	de	desejarem	
fazer	 parte	 da	 CACBPM	 deve	 fazer	 sua	 indicação	 voluntária,	 construção	 um	 canal	 de	
comunicação	 abrangente:	 whastapp,	 email,	 sms,	 instagram,	 websites...,	 aumento	 da	
quantidade	 de	 atletas	 membros,	 seguir	 prazos	 mais	 coerentes.	 Quanto	 a	 alteração	 do	
regimento	 interno,	 ficou	 decidido	 que	 poderão	 ter	 até	 dois	 representantes	 por	 nível	
federativo,	 deverá	 seguir	 a	 equidade	 de	 gênero	 na	 indicação	 dos	 voluntários,	 ou	 seja	 um	
homem	e	uma	mulher;	aumento	de	vagas	para	membros	com	o	mínimo	de	quatro	e	máximo	
de	até	oito	representantes;	os	atletas	voluntários	devem	ter	no	mínimo	dezesseis	anos	para	
se	tornarem	membros	e	no	mínimo	18	para	presidente	e	vice-presidente.	O	vice-presidente	
William	Muinhos	 apresentou	o	 anexo	1(um)	que	dirá	 a	 respeito	das	 eleições	da	CACBPM.	
Houve	 votação	 dos	 membros	 para	 a	 alteração	 do	 mínimo	 de	 idade	 permitida	 para	 se	
voluntariar	a	ser	membro	da	CACBPM.	A	alteração	foi	aceita	por	maioria	dos	representantes	
presentes.		
A	presidente	Mariana	Laporte	apresentou	algumas	sugestões	a	serem	consideradas	para	o	
próximo	ciclo		2021-2024	como	haver	calendário	anual	de	reuniões	abertas	e/ou	fechadas;	
haver	 cobrança	 e	 arquivo	 de	 documentos	 das	 federações	 atualizados	 quando	 não	
disponibilizados	 em	 veículo	 oficial	 de	 informação;	 Solicitar	 quantidade	 de	 inscrições	 nos	
cursos	 do	 IOB	 do	 COB	 para	 os	 atletas	 membros	 da	 CACBPM;	 Solicitar	 que	 quaisquer	
documentos	de	convocação	para	reuniões,	sejam	elas	convocadas	pela	CBPM	ou	pelo	COB	e	
que	estejam	no	âmbito	de	dever	e	direito	da	CACBPM	sejam	transmitidos	para	o	presidente	e	
vice-presidente	 da	 CACBPM	 com	 antecedência	 o	 que	 incluem	 circular	 de	 planejamento	
estratégico	do	COB;		
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fazer	projeto	de	educação	através	da	mídia	social	das	leis,	regras	e	regulamentos,	incluindo	
Lei	Federal,	CBPM	e	CACBPM;	aumentar	a	representação	feminina	no	esporte,	principalmente	
em	 competições	 internacionais;	 realizar	 uma	 pesquisa	 com	 os	 atletas	 sobre	 suas	
necessidades,	 almejos	 e	 o	 que	 esperam	 da	 CACBPM	 para	 o	 próximo	 ciclo.	 Os	 membros	
presentes	fizeram	observações	pertinentes	quanto	as	sugestões	apresentadas	e	foi	decido	por	
maioria	presente	que	o	assunto	deverá	ser	discutido	após	a	posse	da	chapa	eleita.	Como	nada	
mais	foi	dito,	a	presidente	da	reunião	encerrou	os	trabalhos,	cuja	Ata	foi	por	mim	redigida	
como	secretária.	
	
	
	
	
	
	
	

William	Muinhos	
Vice-presidente	CACBPM	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Rio	de	janeiro,	10	de	dezembro	de	2020.		


