
 
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CBE 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2020, às 13h30min, deu-se início a reunião da 
Comissão de Atletas da CBE por meio de videoconferência, em atendimento a convocação feita 
pelo Presidente Guilherme Amaral Toldo, a pedido dos conselheiros, para tratar sobre as reformas 
e propostas de alteração sugeridas do estatuto da Confederação Brasileira de Esgrima na última 
Assembleia Geral, sobre ações e propostas de melhoria de comunicação com a própria CBE e 
também com os atletas filiados, e por fim, sobre assuntos diversos pendentes do grupo de 
debates. Estavam presentes: Guilherme Toldo (Representante do Florete Masculino), Silvia 
Rothfeld (Representante do Florete Feminino), Henrique Garrigós (Representante do Sabre 
Masculino), Karina Lakerbai (Representante do Sabre Feminino), Thiago Molfetti (Representante 
da Espada Masculina), Amanda Simeão (Representante da Espada Feminina), Clodoaldo 
Zafatowski (Representante da ECR Masculina) e Rayssa Santos (Representante ECR Feminina). 
 
O presidente do Conselho, Guilherme, agradeceu a presença de todos e iniciou as tratativas das 
propostas de alterações estatutária. Foram levantadas as propostas de alteração Estatutária 
trazidas na convocação da última Assembleia Geral e aquelas sugeridas pelo Coselho de 
Administração. Foram comunicadas e debatidas no detalhe todas as mudanças envolvendo a 
temática da comissão de atletas. Todos conselheiros se demonstraram insatisfeitos com a 
interpretação feita pela Assembleia Geral no que tange à representatividade da CAt no Conselho 
de Administração e na própria Assembleia Geral. Sobre a distribuições por estado e novos 
regimentos para a Comissão Eleitoral da CAt, apenas o membro Thiago Molfetti demonstrou ser 
favorável ao regimento estabelecido de divisões por estado, enquanto, o restante deu parecer 
contrário.  
 
Seguindo para o próximo tópico de melhoria de comunicação com a CBE e os atletas filiados, 
Guilherme Toldo informou sobre o retorno positivo da conversa com o Presidente da CBE, Ricardo 
Machado, e Vice-Presidênte, Arno Schenider, na última AGE sobre a possibilidade de publicar 
ofícios da prória CAt no site da Confederação e também sobre a criação de uma aba no site da 
CBE para melhorar a comunicação com os atletas. Todos membros da CAt se demonstraram 
favoráveis à criação matérias e de um canal de comunicação mais confiável e direto com os 
demais atletas. Inclusive o parecer da membra Amanda Simeão, e que posteriormente foi 
acompanhado pelos demais participantes da reunião, foi de ser extremamente favorável à 
construir junto com a CBE um elo mais sólido, que permita um crescimento em conjunto e 
que tenha o objetivo de dar melhores condições de preparação, treinamento e 
competitividade da esgrima brasileira. A consolidação dos artigos que serão produzidos 
deverá ser organizada pelo grupo de debate por Whatsapp. 
Já encaminhando para um hora de duração da reunião, chegou-se ao último tópico de 
discussão de assuntos diversos. A membra Karina Lakerbai levantou a questão de criar 
reuniões abertas à todos atletas inscritos na CBE para melhorar a comunicação com os 
esgrimistas. Os membros Clodoaldo Zafatowski e Silvia Rothfeld acenaram a questão das 



 
 
 
 
 
 

 
 

festas de fim de ano e a falta de datas disponíveis para realização desta reunião ainda neste 
mês e foi levantada a possibilidade, pelo membro Henrique Garrigós, de realiza-la no 
primeiro trimestre de 2021. O debate continuou e optou-se por manter a conversa e 
consolidar as datas e o formato da reunião no grupo de Whatsapp da Comissão.  
Por fim, a membra Amanda Simeão falou sobre a falta se suporte da parte do Conselho 
Técnico da CBE com os atletas que almejam competir internacionalmente e que 
pretendem disputar competições de alto nível. Novamente, todos membros concordaram 
com a situação e tomou-se a decisão de levar aos conselheiros técnicos Arno Schneider 
(Diretor técnico da categoria adulta) e Athos Schwantes (Diretor técnico das categorias de 
base) à insatisfação sobre o tema e levantar propostas para que os esgrimistas em questão 
sejam melhores assistidos.  
Finalizando a reunião, em torno das 15h, ficou acordado de marcar uma nova reunião da 
Comissão de Atletas e de maturar as questões debatidas  no grupo de debate no 
Whatsapp. Nada mais foi tratado e a reunião deu-se por finalizada às 15:05h. 
 


