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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS 

 
 
No dia nove de julho de dois mil e vinte um, às  vinte  horas, através de vídeo chamada 
pelo aplicativo Zoom, reuniram-se membros da atual comissão de atletas- ciclo 2021-
2024, sob o comando do presidente presente, William Muinhos de Souza . Compondo 
o quórum, ainda, Isabela Antonietto de Abreu, vice-presidente da comissão de atletas, 
Stephany Araújo Saraiva e Priscila Oliveira, membros da comissão de atletas. O 
presidente iniciou a reunião discutindo sobre a AGE que ocorreu no dia vinte e quatro 
de junho de dois mil e vinte um, os conscientizando dos assuntos trazidos na AGE. 
Após, seguindo a pauta de assuntos a serem discutidos, foi apresentado pelo  
presidente William Muinhos  a análise do cenário nacional e internacional do pentatlo 
moderno no primeiro semestre de 2021,  onde foi apontado pelo mesmo a 
participação de atletas em todas as etapas de copas do mundo e além disso a 
participação no campeonato mundial sênior ,no que diz a respeito ao cenário nacional 
ocorreu apenas uma competição no primeiro semestre. Quanto ao segundo semestre 
de 2021 foi discutido a relevância de competições no novo formato do pentatlo 
moderno. Do estatuto foi-se discutido sobre os itens de duplicidade de sentidos, ficou 
decidido que a CACBPM  irá propor mudanças para a diretoria. Como nada mais foi 
dito, o presidente da reunião encerrou os trabalhos, cuja Ata foi por mim redigida 

como secretária da reunião.  
 

 
 
 
 

 
 

Stephany Saraiva                   
Secretária 

 
 

 

                                                                                             
Rio de janeiro, 9 de julho de 2021                                                                                           
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