CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião da Comissão de Atletas realizada em 17 de janeiro de 2022

Data e Horário: Ao 17º dia do mês de janeiro de 2022, às 19:00 horas (1ª convocação)
e 19:15 horas (2ª convocação).
Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom
Convocação: havida pelo Presidente da Comissão de Atletas, Sr. Alcino Amato, nos
termos do Anexo I à presente.
Mesa: Alcino Amato - Presidente da Mesa; Marjorie Enya - Secretária da Mesa.
Presença: Membros identificados no Anexo II
Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:
Pauta para Discussão e Informação:
(i)

Resumo do Fórum da Comissão de Atletas do COB: Foi apresentado um
resumo do fórum da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro de
2021.

(ii)

Demandas de Atletas e Comunidade: A Comissão debateu sobre algumas
demandas dos atletas e comunidade, comprometendo-se a representar estes
interesses e buscar meios efetivos de alcançá-los.

(iii)

JETOM: A Comissão debateu sobre a possibilidade de recebimento de jetom,
mas consolidou-se o entendimento de que a comissão necessita estar mais
atuante para realizar este tipo de requerimento.

(iv)

Calendário de reuniões em 2022: Após debate, definiu-se que o calendário
seria deliberado em momento posterior.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e
teor, para um só efeito.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

Alcino Amato
Presidente da Mesa

Marjorie Enya
Secretária

ANEXO II - Lista de Membros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião
de 17 de janeiro de 2022:

(PRESENTE)
_________________________________
Alcino Pisani Amato

(PRESENTE)
_________________________________
Marjorie Yuri Enya

(PRESENTE)
_________________________________
Beatriz Futuro Mühlbauer

(PRESENTE)
_________________________________
Benedito Rodrigues Filho

(AUSENTE)
_________________________________
Antonio Gorios Filho

