
 

                                      Documento Comissão de atletas nº 

06/2021 

 

 

ATA DE REUNIÃO REMOTA REALIZADA EM  12/02/2021 

     Início 18:30 hs e término 19: 40 hs de Brasília .  

Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Skype. 

Data: 12/02/2021. 

Duração: . 

• Reuniram-se às 18: 30 Hs do dia 12/02/2020 , os membros da Comissão de Atletas da 

Confederação Brasileira de Triathlon, por meio do aplicativo de conferência on-line “Skype”, 

para tratar e deliberar o que segue: 

• Os membros estão indicados abaixo, bem como a informação de presença. 

• Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome. 

• Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA. 

 

Atos: 

A. O Presidente Danilo secretariou a reunião e ficou responsável de fazer a ata 

posteriormente. 

B. Os assuntos foram discutidos na ordem da pauta de convocação da reunião. 

1.  Calendário dos Campeonatos Brasileiros de todas as modalidades, bem como o 

planejamento de provas do ano de 2021 colocados na reunião do CADIM , foi exposto e 

discutido 
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Os presentes ficaram cientes das provas e o que aconteceu referente ao calendário que 

acontecerá no ano corrente.  sabendo de todos os tratados e acordos para que as provas 

ocorressem os integrantes não se opuseram, porém deixaram claro a necessidade de no 

próximo ano ser discutido anteriormente com a comissão de realizar acordos para realização 

de tais provas.  

2-Recebemos também o plano de encargos que os  organizadores dos eventos terão de 

apresentar para que o evento seja válido como etapa do campeonato Brasileiro. Porém junto 

os membros da comissão  gostariam de solicitar uma penalidade de cunho financeiro caso o 

evento não apresente o que se responsabilizou  a cumprir no caderno de encargos e que este 

documento seja assinado e publicado na comunidade do triathlon. Desta forma também que o 

organizador apresente uma análise de risco do evento e apresente um plano de emergência 

em caso de afogamento, quedas, ruas de saída etc. ( a ficha de emergência e o plano de 

evacuação serão compartilhados como modelo aqui junto a ata da reunião. 
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  E nada mais havendo para discussão , o presidente Danilo deu por encerrada a reunião . 

Composição da Comissão de Atletas da CBTRI na presente data : 

1. Danilo Souza Araujo Pimentel (Presidente) – presente. 

2. Manoel Alberto Lopes ( Vice –Presidente )  

3 .Emerson Neves – Presente 

4. Carolline  Gomes- Presente 

5. Iuska Sampaio  Presente 

6. Luisa Baptista  

 

 

 

                __________ ________________________ 

              Presidente Comissão de atletas CBTRI 
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