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ATA	DA	REUNIÃO	DA		CACBPM		
	
No	dia	vinte	e	sete	de	outubro	de	dois	mil	e	vinte,	através	de	vídeo	chamada	pelo	aplicativo	
Zoom,	 reuniram-se	 os	 membros	 da	 comissão	 de	 atletas,	 sob	 o	 comando	 da	 Presidente	
Mariana	Laporte.	Compondo	o	quórum,	ainda,	William	Muinhos,	Vice-presidente	da	Comissão	
de	atletas,	Enrico	Ortolani	e	Felipe	Nascimento.	A	presidente	 iniciou	os	 trabalhos	às	19:00	
horas,	com	o	assunto	das	eleições	da	CACBPM.	Em	primeiro	momento,	foi	exposto	que	ela	
havia	enviado,	no	dia	vinte	e	um	de	outubro,	uma	nota	oficial	sobre	as	eleições	para	que	a	
CBPM	 publicasse	 no	 site	 oficial.	 A	 confederação	 fez	 algumas	 ressalvas	 com	 relação	 ao	
documento	 e	 acabou	 não	 publicando	 naquele	mesmo	 dia.	 Apenas,	 no	 dia	 vinte	 e	 seis	 de	
outubro	 a	 nota	 foi	 disponibilizada	 on-line.	 Em	 seguida,	 foi	 assuntado	 a	mensagem	 que	 a	
presidente	 havia	 enviado,	 em	 nome	 da	 CACBPM,	 através	 do	 WhatsApp,	 com	 o	 seguinte	
conteúdo:	“Olá	atletas.	Espero	que	todos	estejam	bem!	Recebemos	alguns	questionamentos	
quanto	a	 inscrição	no	banco	de	dados	da	CACBPM.	Há	três	anos	todas	as	 inscrições	para	o	
Campeonato	 brasileiro	 de	 Verão	 foram	 feitas	 através	 da	 página	 www.pentatletas.com.br.	
Através	dessas	inscrições	tanto	a	Comissão	quanto	a	CBPM	recolheu	as	informações	de	vocês	
para	o	banco	de	dados	do	pentatlo	moderno	do	Brasil.	Todos	os	atletas	que	estavam	inscritos	
nesse	banco	de	dados,	maiores	de	16	anos,	terão	direito	a	voto.	A	página	do	Google	Forms	foi	
repassada	através	dos	técnicos	e	representantes	dos	estados,	foi	apenas	para	nós	criarmos	o	
canal	através	do	WhatsApp	e	termos	uma	comunicação	mais	rápida	com	todos	os	atletas	do	
Brasil.	Então	não	se	preocupem!	Todos	os	atletas	e	ex	atletas	que	competiram	nos	últimos	
três	 anos	 terão	 direito	 a	 voto!	 A	 atualização	 dos	 dados	 é	 necessária	 para	 estreitar	 a	
comunicação	entre	vocês	e	a	comissão	de	atletas	e	não	tirará	seu	direito	a	voto.	Obrigada	pelo	
questionamento	de	vocês.	Esperamos	sempre	ter	esses	laços	de	comunicação.	Bons	treinos!	
CACBPM.”	 A	mensagem	 foi	 enviada	 a	 todos	 os	 atletas	 que	 preencheram	 o	 Google	 Forms	
vinculado	no	dia	nove	de	setembro,	com	o	objetivo	de	esclarecer	de	forma	rápida	e	objetiva	
o	critério	para	votação	nas	eleições	da	CACBPM.	A	presidente	compartilhou	com	os	atletas	
presentes,	 o	 recebimento	 de	 um	 e-mail	 questionando	 algumas	 condutas	 da	 CACBPM.	 Foi	
analisado	todos	os	pontos	expostos	pelo	solicitante	e	demostrado	como,	a	atual	comissão	de	
atletas,	se	posicionou	com	relação	ao	requerimento.	Em	um	segundo	momento	a	presidente	
e	o	vice-presidente,	abordaram	os	temas	expostos	na	Assembleia	Geral	Extraordinária	(AGE),	
que	tratou	sobre	o	processo	eleitoral	para	presidente	e	vice-presidente	da	CBPM,	ciclo	dois	
mil	e	vinte	e	um	até	dois	mil	e	vinte	e	quatro.	Foi	ainda	levantada	a	questão	da	irregularidade	
da	 Federação	 de	 Pentatlo	 Moderno	 do	 Paraná,	 que	 até	 o	 presente	 momento	 não	 havia	
preenchido	 os	 requisitos	 necessários	 para	 constituir	 o	 quórum	 eleitoral.	 Finalizando	 os	
assuntos	expostos	na	AGE,	a	presidente	evidenciou	a	não	validação	do	novo	estatuto	da	CBPM	
junto	a	comissão	administrativa	do	Comitê	Olímpico	Brasileiro	(COB).		
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Finalizando	 a	 reunião,	 a	 presidente	 relatou	 a	 necessidade	 da	 atualização	 do	 Regimento	
Interno	da	CACBPM,	em	decorrência	de	algumas	exigências	que	surgiram	nesse	período	de	
eleição	e	situações	extraordinárias	com	a	pandemia	que	atingiu	o	país.	Como	nada	mais	foi	
dito,	a	presidente	da	reunião	encerrou	os	trabalhos.		
	
	
 
 
 
 
 
 

William	Muinhos	
Vice-presidente	CACBPM	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Rio	de	Janeiro,	27	de	outubro	de	2020.		


