
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 09 de Setembro de 2020 
 
Data e Horário: aos nove dias do mês de setembro de 2020, às 19:00 (1ª 
convocação) e 19:30 (2ª convocação). 
Local: Realizada virtualmente, pela plataforma Zoom. 
Convocação: havida pelo Presidente da Comissão, Sr. Lucas Santos, por e-mail. 
Presença: Membros da Comissão de Atletas. 
 
Ordem do dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias: 
 
Pauta Informativa: (1) Pesquisa com a comunidade do Rugby; (2) Considerações 
sobre a eleição do Conselho de Administração em 2020. 
 
1. Pesquisa com a comunidade do Rugby; 

Decidiu-se elaborar o esboço de uma pesquisa online para entender as 
demandas e opiniões da comunidade do Rugby. Uma vez estruturada a pesquisa, se 
entrará em contato com a Diretoria Executiva da CBRu para verificar se existem 
outros assuntos pertinentes a serem abordados na mesma oportunidade. Os 
membros da Comissão trabalharão juntos para elaborar a pesquisa de maneira a ser 
o mais efetiva possível na obtenção das informações vindas da comunidade. 

 
2. Considerações sobre a eleição do Conselho de Administração em 2020; 

Tomou-se conhecimento de que os membros da comissão precisarão se 
recandidatar caso queiram seguir na Comissão a partir de 2021, conforme dispõe o 
estatuto da CBRu e orientação do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Além disso, 
surgiram dúvidas a respeito do funcionamento da eleição para o Conselho de 
Administração da CBRu, a ser realizada em Outubro. 

O Presidente da Comissão irá se comunicar com o setor Jurídico e de 
Governança da CBRu para sanar as dúvidas, reportando posteriormente aos demais 
membros. 

 
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 (três) vias de igual forma 
e teor, para um só efeito. 
 
São Paulo, 09 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Lucas Santos Oliveira 
Presidente da Mesa 

_______________________________________________ 
Denise Fernandes Claudino 
Secretária da Mesa 



ANEXO I - Lista de membros presentes na reunião da Comissão de Atletas de 09 de setembro de 2020. 
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Membro da Comissão de Atletas 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Lucas Piero Celestino  

Membro da Comissão de Atletas 
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Octávio Sodré Ferreira Filho  

Membro da Comissão de Atletas 
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Marjorie Enya 

Membro-Transitório da Comissão de Atletas 
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Denise Fernandes Claudino 

Vice-Presidente da Comissão de Atletas 
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Lucas Santos Oliveira 

Presidente da Comissão de Atletas

 


