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COMISSÃO DE ATLETAS 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

09 de setembro de 2020 

Realizada no dia nove de setembro de dois mil e vinte, às 19 horas através de videoconferência, reunião 

da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo com a participação dos 

representantes das modalidades de Bobsled, Odirlei Carlos Pessoni, da modalidade de Curlinhg, Anne 

Akemi Shybuia e da modalidade de Patinação Artística no Gelo, Marcele Cataldo Pereira, contando ainda 

com a participação dos funcionários da CBDG, Gabriel Silveira Karnas e Patricia Paes Corvo, que mediaram 

a reunião. Foi constatada a presença de três representantes de atletas de um total de seis componentes 

desta Comissão. Primeiramente foi dada a palavra ao funcionário Gabriel Silveira Karnas que explanou 

sobre a necessidade de deliberar sobre a habilitação dos votantes filiados à CBDG visado preservar a 

integridade e legitimidade dos atletas na eleição de seus representantes, visto que com a pandemia do 

COVID-19, a CBDG excepcionalmente isentou a taxa e simplificou o processo de filiação para temporada 

2020/21, registrando um número significativo de novas filiações sem vínculo anterior com a 

Confederação. Foi sugerido um adendo ao Regulamento Interno da Comissão de Atletas para que fosse 

acrescido o seguinte item: “Art. 13º - Poderão votar para a escolha dos membros da Comissão todos os 

atletas maiores de 18 anos na data de publicação do Edital de Eleição, com a filiação ativa até a data final 

de apresentação das candidaturas e que tenham participado de, ao menos, uma competição oficial da 

modalidade nos últimos 8 anos.”, e se assim aprovado, será verificada a participação em competição de 

todos os filiados antes da confirmação dos aptos a votarem na eleição da Comissão de Atleta. O item 

exposto foi aprovado por unanimidade. Logo após foi colocado em pauta o procedimento para a indicação 

do Presidente no caso de não haver candidatos, onde ficou determinado que os nomes indicados serão 

levados à Comissão de Atletas após a eleição. O item foi aprovado por 2 votos a 1 com aprovação das 

atletas Marcele Cataldo e Anne Akemi Ferreira Shibuya e reprovado pelo atleta Odirlei Carlos Pessoni. 

Esta ata foi aprovada por videoconferência. Às 19:30min minutos o Senhor Gabriel Silveira Karnas, 

mediador da reunião, determinou o encerramento dos trabalhos. 

 

Porto Alegre, 09 de setembro de 2020. 
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Lista de Presença   

Reunião Comissão de Atletas – 09 de setembro de 2020   

Data: 09/09/2020   

Hora: 19:00h   

Representantes 
1ª 

Chamada 

Representante: Odirlei Carlos Pessoni Presente 

Representante Comissão de Atletas de Skeleton   

Representante: Nicole Rocha  Silveira Ausente 

Representante Comissão de Atletas de Curling   

Representante: Anne Akemi Ferreira Shibuya Presente 

Representante Comissão de Atletas de Patinação Artística no Gelo   

Representante: Marcele Cataldo Pereira Ausente 

Representante Comissão de Patinação de Velocidade no Gelo   

Representante: Larissa de Oliveira Paes Ausente 

Representante Comissão de Atletas Hockey no Gelo   

Representante: Fábio Asse Gonçalves Ausente 

Colegiado de Entidades Filiados do Bobsled   

   

  
Gerente de Esportes   

Gabriel Silveira Karnas Presente 

Assistente de Assuntos Institucionais  
Patricia Paes Corvo Presente 


