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ATA DA REUNIÃO Nº 06/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 1º DE JULHO 
DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 1º de julho de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 01.07.2020 – 18h00. 
Aplicativo aberto às 17h41 – Início oficial: 18h05 

 
Horário de término: 01.07.2020 – 20h40. 

Presentes:  

1. Warlindo Carneiro da Silva Filho – Presidente do Conselho. 
2. Wlamir Leandro Motta Campos – Vice-presidente do Conselho. 
3. José Orliandes de Barros – Representante das Federações. 
4. Marcos Paulo Garcia de Andrade – Representante das Federações. 
5. Kauiza Moreira Venâncio – Presidente da Comissão de Atletas. 
6. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica. 
7. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
8. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 
Convidado: 
 
1. Raphael Nagao Rabelo – Gerente Administrativo Financeiro da CBAt 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as dezoito horas e cinco 
minutos, agradecendo a todos pelas mensagens sobre a sua esposa e também a presença 
de todos. Passou-se então a discussão da Ordem do Dia: 1. Reposta do COB sobre a 
indagações da CBAt em relação a aplicação dos recursos extras oriundos do mesmo. 
O Presidente solicitou ao Secretário que disponibilizasse a todos a resposta do funcionário 
Gustavo, do Escritório de Projetos da CBAt, após consulta ao COB e discorreu sobre a  
consulta realizada por ele a Chefe de Prestações de Contas do COB, Sra. Isabela e as 
informações prestadas por esta, que foram a compra de equipamentos para o CNDA ou a 
contratação da empresa para reforço da limpeza do CNDA; o pagamento de empresa para 
realizar os processos seletivos da CBAt; dificuldade de repasse aos Centro de Formação 
do SNT para compra de cestas básicas; repassar para as federações e estas repassarem 
aos centros; que os R$ 12.000,00 (doze mil reais|) destinados a compra de testes da 
COVID-19 para atletas e treinadores, mas que isto não seria possível em função da 
quantidade de testes ter que ser maior do que a prevista ( o dobro pelo menos); que o plano 
poderia ser pago com recursos do Patrocínio Caixa e serem utilizados os recursos conforme 
acima. Dessa forma, ficariam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o CNDA e os restante 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais) a serem distribuídos entre as federações para 
compras de materiais para elas e a distribuição aos Centros do SNT. O Conselheiro 
Orliandes, a pedido do Presidente, discorreu como seria a aplicação dos recursos pela 
Federação Sergipana, que será totalmente aos atletas, sendo cestas básicas e material de 
higienização. O Vice-Presidente disse que havia ficado confuso, pois havia sido acordado 
que os recursos seriam utilizados para os equipamentos de segurança e higiene. O 
Presidente informou que os projetos seriam encaminhados para análise por todos os 



 
 
 

 
       2 

 

membros do Conselho e aprovação final. Seguiu-se breve debate a respeito. Foi definido 
que a CBAt irá elaborar os projetos, apresentar previamente ao COB para ratificar as 
despesas e posterior encaminhamento para análise pelos membros do Conselho, sendo 
estes encaminhamentos por e-mail, para agilização das providências. Passou então para o 
item 2 da pauta: Apreciação dos requisitos a serem exigidos nos processos seletivos 
de julho de 2020. O Secretário informou que participaria da discussão deste e do próximo 
item, o Gerente Administrativo Financeiro da CBAt, Raphael Nagao Rabelo, como 
convidado. O gerente Raphael discorreu sobre o tema, que recebeu a solicitação do Diretor 
Executivo para contratação de uma empresa para realização dos processos seletivos, 
passando a explanar sobre o tema e que seria necessário ter mais algumas informações 
para poder se cotar empresas. Seguiu-se debate a respeito. O Conselheiro Marcos 
informou que havia pesquisado na internet e na plataforma Catho a designação de cargos 
e questionou se o trabalho desempenhado por aquelas pessoas está dentro do previsto 
para os cargos. O Presidente disse na sequência que cabe ao Conselho a definição dos 
cargos. O Gerente sugeriu que se fizesse por cargos, com o que todos concordaram. 
Começando com o cargo de Almoxarife, e após debate, foi decidido que a exigência terá 
que ser a do ocupante do cargo atual, sendo aprovada a exigência de formação ensino 
médio e deve ter um ano de experiência como almoxarife. Passou-se ao cargo de web-
designer, seguindo-se esclarecimentos do Gerente, e debate. O Conselheiro Marcos disse 
que na verdade a empresa a ser contratada teria que definir as atribuições. O Presidente 
disse que então o ideal seria partirmos para a contratação de uma empresa específica para 
realizar os processos seletivos, e o Gerente faria uma cotação, e a CBAt informaria a 
empresa das necessidades de trabalho de cada função e a própria empresa definiria o 
nome do cargo e demais exigências. O Vice-Presidente sugeriu que seria importante que 
se verificasse as atribuições que as empresas que atualmente tem contrato com a CBAt. 
Seguiu-se debate. Foi aprovado que seja contratada a empresa para realizar os processos 
seletivos da CBAt e colocado a esta as funções de que necessitamos funcionários, para 
que esta indique a nomenclatura correta e a formação exigida, em função de que o quadro 
atual contém inconsistências entre os cargos em que um cargo menor tem exigência de 
formação maior que um cargo superior na hierarquia, devendo a CBAt repassar as 
exigências para a empresa e após retorno desta, ser apresentado para o Conselho. O 
Conselheiro Hélio recordou que a empresa deverá sugerir os valores para os cargos, sendo 
retirado, o que foi aprovado, desta forma, o item 3 da pauta - Apreciação do piso salarial a 
ser utilizado para os cargos que terão a realização de processos seletivos em julho de 2020, 
sendo aprovada a urgência na contratação da empresa para tal serviço. Passou-se ao item 
4 da pauta: Apreciação da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 25 de junho 
de 2020. O Vice-Presidente sugeriu ao Gerente Financeiro que os documentos 
apresentados ao Conselho Fiscal sejam exatos, por serem números e que constem na ata 
dessa forma. O Gerente informou que havia informado que haveria auditoria trimestral das 
contas da CBAt, o que não foi possível por conta da pandemia da COVID-19 a realização 
de auditorias presenciais, o que inviabilizou a realização das auditorias trimestrais. O Vice-
presidente disse que causou estranheza o fato dos documentos apresentados ao Conselho 
Fiscal estarem sem a assinatura do Presidente, tendo o Gerente Financeiro informado que 
havia sido uma falha do mesmo, que enviou os documentos diretamente ao Conselho Fiscal 
e que isto é um pré-requisito indispensável, por que tudo tem que passar pelo crivo do 
Presidente e indagou, ainda, que ficou uma dúvida sobre uma dedução de R$ 93.000,00 
(noventa e três mil reais) tendo o Gerente Financeiro esclarecido que se tratava de multas 
recebidas pela CBAt, o Vice-Presidente reiterou a solicitação de que os relatórios do 
patrocínio sejam apresentados ao Conselho. O Presidente alertou sobre a questão do sigilo 
e que tudo será apresentado. Passou-se ao item 4 da pauta: Apreciação do plano de 
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retomada das atividades do CNDA. O Presidente solicitou ao secretário que 
disponibilizasse o plano de retomada do CNDA e explanasse sobre o mesmo, o que foi 
realizado, tendo sido esclarecidas dúvidas dos conselheiros sobre o tema. A Conselheira 
Kauiza indagou sobre algum protocolo para as federações e foi informado que a CBAt está 
elaborando um protocolo para retomada de competições que será disponibilizado as 
federações como recomendação, e a toda a comunidade do Atletismo, pois as decisões 
têm que ser locais em função das diferentes realidades em cada cidade, estado, etc. do 
Brasil. Nada mais havendo a tratar e nem quisesse fazer uso da palavra, eu, Martinho Nobre 
dos Santos, Diretor Executivo, lavrei a presente ata, a qual foi lida e disponibilizada a todos 
ao final da reunião, sendo aprovada por manifestação verbal de todos. 
 
Bragança Paulista, 1º de julho de 2020. 

 
Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo - Secretário 

 
Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
José Orliandes de Barros 
Representante da Federações Estaduais 

 
Marcos Paulo Garcia de Andrade  
Representante da Federações Estaduais 

 
 Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
 Atleta Olímpica 
 
 Kauiza Moreira Venâncio  

Presidente da Comissão de Atletas 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


