
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS – ATA 

 

PAUTA - Treinamento de Boa Governança no Esporte/Apresentação da Audiência Pública/Ofício 

Campeonato Brasileiro Final 2019/Sugestão para um Programa de proteção e prevenção aos 

assédios e abusos. 

 

Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos em 

Uberlândia/MG, reuniram-se os atletas representantes da Comissão de Atletas da CBK para 

discutirem alguns assuntos de interesse dos atletas que compõem a Confederação. A reunião 

aconteceu em primeira chamada no Praia Club na oportunidade em que ocorria a etapa final do 

Campeonato Brasileiro dois mil e dezenove. Tomando a palavra a Presidenta Sta. Érica Carla 

Castro dos Santos, propôs à Sr Williames Souza que secretariasse a reunião e logo a seguir falou 

sobre o treinamento em que participou sobre Boa Governança no Esporte, ocorrido no Comitê 

Olímpico Brasileiro no dia dez de outubro de dois mil e dezenove. Foram destaque os seguintes 

assuntos: 1- Antidoping – palestra que versou sobre educação e prevenção de doping e a 

importância de os membros da comissão divulgarem o tema à comunidade de atletas. 2- A 

importância da comissão de atletas se organizar para contribuir com a Confederação, fazendo e 

sendo um importante canal de comunicação atletas/Confederação promovendo o engajamento, 

encaminhamento de propostas à Confederação com possíveis soluções de problemas. 3- O 

preparo dos membros da comissão para que saibam como proceder quanto comissão. Também 

foi discutido a apresentação da comissão de atletas de karate na audiência pública que 

acontecerá no dia 15 de outubro de 2019 em Brasília. O tema da apresentação será a preparação 

para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, tendo sido o assunto discutido e chegando-se a um 

comum acordo em relação a apresentação: 1- Histórico, composição e importância da comissão 

de atletas. 2- Envolvimento da comissão na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio e 

outras competições relevantes. 3- Participação nas decisões estratégicas dentro da 

confederação. 4- Sugestões. Em seguida foi discutido alguns fatos e acontecimentos ocorridos 

na Final do Campeonato Brasileiro que achamos de suma importância sejam encaminhados para 

a  CBK em um ofício sobre a competição apontando as ocorrências que julgamos não devem vir 

mais a ocorrer em uma competição do porte de uma final de Campeonato Brasileiro, onde se 

encontram os melhores atletas do país. Também vimos a necessidade de sugestões para que 

possam ser melhoradas e quem sabe extinguir falhas que iremos apontar. O prazo para 

encaminhar o Ofício a CBK será até o dia vinte e hum de outubro de dois mil e dezenove. A Sta. 

Presidenta Érica Santos sugeriu que seja também encaminhada a CBK uma proposta para a 

implementação por aparte da Confederação de um programa de proteção e prevenção aos tipos 

de assédio e abusos. Na oportunidade ficou definido que a próxima reunião será convocada via 

grupo do WhatsApp. Nada mais tendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada por 

mim Williames Souza vice-presidente, pela Presidenta e demais membros.  

Uberlândia/MG, 12 de outubro de 2019  

 

 


