
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Atletismo, inscrita 
no C.N.P.J. sob o número 29.983.798/0001-10 realizada no dia 23 de abril de 2016. 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na Sala Austral do 
Hotel Pestana São Paulo, situado na Rua Tutóia número 77 na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Assembleia Geral da Confederação Brasileira de 
Atletismo, Estado de São Paulo,em caráter extraordinário, conforme Edital de 
Convocação publicado na Nota Oficial de número 48/2016, de 22 de março de 2016, no 
jornal Diário de São Paulo e no Diário Oficial da União do dia 22 de março de 2016, com a 
presença dos membros da Assembléia Geral em condições de serem representados na 
CBAt, conforme publicado no Edital de Convocação. Às dez horas, o Presidente da CBAt, 
José Antonio Martins Fernandes, abriu os trabalhos, dando as boas vindas e saudando a 
todos os presentes e agradeceu a presença de todos e antes do início das atividades da 
sessão solicitou a todos para realizarmos um minuto de silêncio em homenagem aos 
Professores Manoel Trajano Dantas Neto e João Alfredo, grandes colaboradores do 
Atletismo brasileiro que nos deixaram recentemente. Na sequência nomeou as pessoas 
que compuseram a mesa principal, membros da Diretoria da CBAt e dos outros poderes 
da Assembléia e indicou o Professor Martinho Nobre dos Santos para atuar como 
Secretário “ad-hoc” na sessão, o que foi aprovado por unanimidade, verificando-se a 
existência do quorum exigido estatutariamente, sendo na sequencia dispensada pelo 
plenário a leitura do Edital de Convocação; na sequência, o Secretário “ad-hoc” 
comunicou que as Entidades Regionais de Administração de Atletismo, a seguir 
enunciadas, poderão participar desta assembleia, na condição de ouvintes e sem direito a 
voz e voto, estando inabilitadas por não terem cumprido a alínea “C” e/ou a alínea “D” do 
Artigo 30 do Estatuto Social: Federação de Atletismo do Amapá, Federação Atlética 
Maranhense, Federação de Atletismo do Estado do Tocantins e Federação Acreana de 
Atletismo. Passou em seguida a ORDEM DO DIA, conforme segue: a) Autorização para 
aquisição de área rural, situada em Bragança Paulista, Estado de São Paulo, destinada à 
instalação do Centro Nacional de Atletismo. Inicialmente expôs os passos que levaram a 
proposta de compra da área do antigo centro nacional de treinamento da Rede Atletismo, 
localizada na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. Na sequência expôs as 
negociações financeiras para viabilizar essa aquisição, bem como as diversas formas que 
surgiram para essa viabilização, com três formas para isto no momento. A primeira seria 
através de financiamento pelo BNDES, cujo passo inicial já foi aprovado, que traria o 
endividamento da entidade por algum tempo; a segunda seria a Caixa Econômica Federal 
apoiar a aquisição da área e a terceira através de arrendamento de pessoa física, 
empresário, interessado na compra da área e faria o arrendamento para a CBAt por um 
prazo longo, trinta anos como exemplo. Na sequência abriu a palavra, sendo a mesma 
utilizada pelo representante brasileiro na IAAF, que expôs preocupação com essa 
aquisição, fato dado ao conhecimento do Presidente da CBAt em mensagem de e-mail 
particular e que foi fato de reunião isolada no dia de ontem com presidentes das 
federações do centro-oeste e do norte-nordeste; porém disse que o surgimento da 
terceira proposta apresentada pelo Presidente, viu esta como a melhor possibilidade para 
essa aquisição, em função da crise política e econômica do país e disse que via que a 
Assembleia poderia confiar no Presidente da CBAt e autorizar a continuação das 
negociações. Na sequência o Presidente de Alagoas utilizou da palavra e apoio a 
iniciativa; em seguida o representante dos atletas apoiou a iniciativa do Presidente; o 
Presidente de Minas Gerais, dizendo que nos momentos de crise é que temos que 
crescer e que concorda com a proposta; o Presidente do Ceará usou da palavra e que 
das três propostas que a CBAt tente de fato adquirir a área e que o centro se tornará um 
grande investimento e parabenizou pela iniciativa. O Presidente colocou em votação a 
continuidade das negociações para aquisição da área, mantendo a todos informados, o 
que foi aprovado por unanimidade. Determinando o encerramento dos trabalhos, o 



Presidente instruiu o Secretário “ad-hoc” para realizar a conferência rigorosa da Lista de 
Presença, com a finalidade de assegurar que todos os membros-natos a assinaram, 
devendo a Lista de Presença ser inserida no dossiê dos documentos, a ser encaminhado 
ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para o devido registro desta ata. Nada 
mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada  às onze horas e trinta minutos, sendo 
que eu, Martinho Nobre dos Santos, Secretário “ad-hoc” lavrei a presente ata que, após 
lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Consultor 
Jurídico da CBAt. e pelos presentes. 
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