
Documento Comissão de atletas nº 03/2021

ATA DE REUNIÃO REMOTA REALIZADA EM  30/04/2021

     Início 19:00 hs e término 20:00 hs de Brasília . 

Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Skype.

Data: 30/04/2021.

Duração: Das 19: 00 às 20:00 hs.

• Reuniram-se às 19: 00 Hs do dia 30/04/2020 , 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.  Deliberação sobre o lançamento de uma pesquisa de como os atletas estão treinando na

pandemia na pagina do instagram e assim fazer um grafico de comparacao da evolução mensal

da pandemia e dos impactos gerados.
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2–  Ratificação da reestruturação do campeonato Brasileiro, com o campeão decidido em prova

única mais ao fim do ano, tentando minimizar os estragos da pandemia e deixar o sistema mais

justo possível.

3- Decidimos pela fixação do calendário de reuniões da comissão sempre na primeira sexta

feira de todo mês às 19hs.

4- Foi levantado na questão do Paratriathlon específico, pois na assembleia não foram

apresentados os números do paratri antes da aprovação das contas gerais. retificar que na

próxima assembleia de aprovação de contas sejam apresentados os números antes da

aprovação das contas em específico do Paratriathlon. Logo assim que possível enviar estes

números da última assembleia de aprovação de contas.

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 . Iuska Sampaio - Presente

3 .Emerson Neves – Presente

4. Carolline  Gomes- Presente

5.Leonardo setandicola

6. Fernando Aranha

__________ ________________________

Presidente Comissão de atletas CBTRI
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