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ATA DA REUNIÃO Nº 04/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO 
DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 10 de junho de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 10.06.2020 – 18h30. 
Aplicativo aberto às 18h15  – Início oficial: 18h43 

 
Horário de término: 10.06.2020 –  21h50 horas. 

Lista de Presença:  

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) 
 
Convidados: 
 
1. Adauto Domingues 
2. Teldo Diniz 
3. Claudio Roberto de Castilho 
4. Murilo Laiza 
5. Adriana Aparecida da Silva 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as dezoito horas e quarenta 
e três minutos, agradecendo a presença de todos. Passou-se então a discussão da Ordem 
do Dia: 1. Apreciação do Projeto PERCORRER – tendo sido apresentado o Professor Teldo 
Diniz que fará a apresentação do projeto juntamente com o Professor Adauto Domingues. 
Na sequência o projeto foi apresentado pelo Professor Teldo Diniz; ao final da apresentação 
foram sanadas dúvidas do Presidente, Vice-Presidente e Hélio Gesta, Membros do 
Conselho.  Passou então ao item 2 da pauta: Apreciação do Projeto CORRIDA CROSS 
tendo o Professor Claudio Castilho apresentado o Projeto. Encerrada a apresentação, foi 
aberta a palavra aos Conselheiros (as) para perguntas e esclarecimentos. O Vice-
Presidente cumprimentou a todos pelo Projeto e entende ser viável e discorreu sobre alguns 
pontos do projeto. O Conselheiro Marcos parabenizou a criação do projeto e que foi nobre 
o gesto de trazer os atletas de massa juntamente com os federados e comentou a questão 
de se adequar a Norma 12 da CBAt; o Diretor Executivo fez alguns esclarecimentos sobre 
a Norma 12; o Presidente fez novos esclarecimentos e comentários a respeito, falando do 
problema havido com um atleta do Brasil que não pode participar da Copa Pan-Americana 
de Cross, o que fez com que o Brasil não tivesse representante no Sub-20 masculino; falou 
também sobre a inclusão de provas escolares no eventos da CBAt, inclusive no Troféu 
Brasil, para despertar o interesse das crianças no Atletismo. O Professor Adauto também 
fez algumas colocações e sugestões e o Conselheiro Hélio parabenizou ao Claudio, Murilo, 
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Vitor e Adriana pelo trabalho e confirmou que fez parte de uma Comissão da WA que tratou 
do interesse da realização de uma prova de cross country nos Jogos Olímpicos de Paris – 
2024, dentro da linha do COI de mudar a cara dos Jogos Olímpicos e que a inclusão seria 
nas edições dos jogos a partir de 2024; discorreu sobre o Sul-Americano que está previsto 
para a Venezuela, e que não deverá ser realizado lá, devendo a CONSUDATLE abrir 
candidaturas a partir da desistência oficial. Discorreu também sobre projeto da ASICS na 
WA. O Diretor Executivo explanou sobre os dois projetos apresentados. O Presidente então 
solicitou a todos que se pronunciassem sobre a continuação da pauta. O Conselheiro 
Marcos falou que deveria ser pensado as respostas a serem dadas aos dois projetos; que 
o Projeto do Professor Claudio está mais viável, por não ter custos da CBAt e já o do 
Professor Adauto depende de uma busca de recursos oficiais pela CBAt junto a órgão 
públicos e que a CBAt deveria buscar mais recursos em todas as áreas, pois o Professor 
Adauto foi atrás e conseguiu, qual seria a razão da CBAt não conseguir. O Diretor Executivo 
discorreu sobre o trabalho da CBAt, tendo o Presidente usado da palavra dizendo que o 
Conselheiro Marcos tinha razão e que a CBAt peca com as coisas. O Conselheiro Orliandes 
disse que o Diretor Executivo que veio com ignorância e que devia ter educação e que se 
espere a pessoa terminar o uso da palavra; o Conselheiro Marcos explicou as suas 
posições. Foi colocado em votação a participação da CBAt no Projeto PERCORRER 
apresentado pelo Professor Adauto Domingues, seguindo-se debate a respeito, tendo sido 
decidido que o projeto deva ser novamente discutido em próxima reunião do Conselho, 
após pronunciamento do Escritório de Projetos da CBAt, com análise e viabilidade 
detalhada da proposta. Na sequência foi colocado em votação a participação da CBAt no 
Projeto CORRIDA CROSS do professor Claudio Castilho, tendo sido aprovado por 
unanimidade que seja dada a chancela da CBAt ao projeto. Em seguida o Diretor Executivo 
explanou sobre reunião realizada com a Caixa no dia de hoje. O Vice-Presidente disse que 
a distância do Conselho com a administração da CBAt é que gera alguns problemas e que 
o Conselho não é informado das coisas que acontecem na CBAt; que as informações não 
são passadas ao Conselho antes da tomada de decisões, as quais já chegam ao Conselho 
após as mesmas tomadas; que tudo isto está no Estatuto e que ontem recebeu 
questionamento de nove presidentes de federações perguntando sobre as multas 
recebidas da Caixa e que ele não tinha essa informação e que o problema é a falta de 
fluência nas informações para o Conselho. O Presidente disse que discordava em parte 
das colocações do Vice-Presidente, pois muitas vezes as decisões têm que ser imediatas 
e são tomadas por ele. Que a administração da CBAt é diária e sem horário e que 
fatalmente alguma coisa passa desapercebida e que quem como ele vive a CBAt 24 horas 
tenta responder a tudo e resolver todas as questões. O Vice-Presidente disse que as 
reuniões realizadas com patrocinadores não são informadas ao Conselho e que as 
decisões tomadas não são informadas. O Conselheiro Orliandes usou da palavra que 
achava estranho nove presidentes azerem a consulta sobre as multas ao Vice-Presidente 
e não ao Presidente que é o caminho correto ou aos seus representantes, como no caso 
do mesmo. O Presidente corroborou a informação do Conselheiro Orliandes e disse que 
não informou os nomes porque não quis constranger nenhuma federação pelas multas ou 
heróis olímpicos e/ou demais integrantes dos programas Caixa. O Vice-Presidente pediu 
que as informações sejam compartilhadas com o Conselho de Administração, para serem 
evitadas as situações relatadas. O Presidente reforçou que todos os assuntos relevantes 
são levados ao Conselho. Na sequência discorreu sobre o restante da pauta, em especial 
o item 5 Que trata da Proposta para aplicação dos Recursos do Programa de Apoio 
Financeiro às Entidade de Administração do Desporto filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil, 
solicitando ao Diretor Executivo que encaminhasse aos membros do Conselho a resposta 
do COB sobre o plano de aplicação dos recursos inicialmente pensado pelo Presidente. Foi 
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definido, por sugestão do Presidente que os itens 3, 4 e 5 sejam analisados na próxima 
reunião do Conselho a ser realizada na próxima quarta feira dia 17 de junho de 2020, no 
horário das 18h00 às 21h00. 
 
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, 10 de junho 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 

 


