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ATA DA REUNIÃO Nº 02/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 
2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 13 de maio de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 13.05.2020 – 14h00 horas. 
Aplicativo aberto às 13h40. – Início oficial: 14h33 

 
Horário de término: 13.05.2020 –  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. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA 
7. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário) 
 
A Conselheira Rosemar Maria Coelho Neto Menasse justificou a não participação na reunião por 
estar em horário de trabalho presencial. 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 
O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as 14h33, agradecendo a presença 
de todos e deu as boas vindas aos Conselheiros Hélio e Kauiza.  
 
Passou-se então a discussão da Ordem do Dia: 1. Proposta para concessão de Títulos Honoríficos 
da CBAt; 2. Isenção de Taxas de Transferência de atletas; 3. Plano de Cargos e Salários da CBAt; 
4. Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal; 5. Fundo das Federações; 6. Acordo e 
Auxílio a Federação Paulista 2018/2019; 7. Propostas de alteração dos estatutos da CBAt; 8. 
Apreciação do Relatório do Diretor Executivo referente ao 1º trimestre de 2020; 9. 
Responsabilização por multas recebidas da Caixa dentro do contrato de patrocínio; Proposta de 
senha única de acesso ao Sistema Financeiro da CBAt por parte do CA; 10. Definição do Calendário 
de reuniões do Conselho para 2020.  
 
Inicialmente foi retirado da pauta o item 3. Plano de Cargos e Salários, ficando sua inclusão na 
pauta da próxima reunião, o item 5. – Fundo Federações será retirado da pauta por já ter sido 
definido; a Conselheira Kauiza indagou ao Presidente o que as federações estariam fazendo para 
os atletas, tendo o Presidente respondido e ao mesmo tempo propondo que a CBAt consulte as 
federações sobre os programas de apoio a atletas que as mesmas desenvolvam. O Conselheiro 
José Orliandes discorreu sobre o tema e o Diretor Executivo informou sobre o Programa Caixa de 
Apoio as Federações Estaduais. 
 
Na sequência o Presidente colocou que a duração da reunião seria das 14.00 às 20.00 horas e 
pediu que os participantes se manifestassem sobre isso; o Vice-Presidente sugeriu o horário até as 
18.00 horas, tendo o Conselheiro Orliandes concordado; o Conselheiro Hélio informou o formato 
utilizado pela WA, que é uma reunião de três horas em dois dias consecutivos, o que foi aprovado 
para as próximas reuniões do Conselho. 
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A ordem da pauta foi invertida, sendo o item 1. Apreciação do Relatório do Diretor Executivo 
referente ao 1º Semestre de 2020; o Diretor Executivo passou a explanar sobre o seu relatório. O 
Conselheiro Marcos discorreu sobre a questão do Banco de Horas. Seguiu-se debate a respeito. 
Sendo aprovado o seguinte: 1. O término do Banco de Horas na CBAt, devendo ser acompanhado 
pelo Jurídico; 2. Os funcionários que realmente forem necessários nos eventos da CBAt receberão 
horas extras dentro da legislação vigente. Além disso, o Conselho aprovou que a CBAt deve realizar 
treinamento em funções específicas da arbitragem para se ter uma equipe em todo o país nessas 
funções. Em relação as pessoas que atuam como prestadores de serviços na CBAt, para 
substituição por em regime CLT, seguiu-se debate a respeito. Foi decidido que seja seguida política 
de evitar contratações como prestadores de serviços e utilizar somente o regime CLT, com a 
realização dos processos seletivos respectivos para garantir a transparência nas contratações.  
 
Em relação ao Plano de Cargos e Salários da CBAt foi aprovado que a sua apreciação seja 
transferida para o próximo ano, quando a situação financeira da CBAt estiver definida. Das 16.22 
as 16.40 horas foi realizado um intervalo.  
 
O Diretor Executivo indagou se seria necessário discorrer sobre o relatório de cada setor. O Vice-
Presidente indagou sobre o problema do adiantamento para despesas na Delegação que participou 
na Copa Pan-americana de Cross Country, tendo as despesas sido cobertas por um dos treinadores 
com seu cartão de crédito pessoal. Informou-se que houve falha do Departamento Técnico na 
solicitação dessa despesa. O Diretor Executivo apresentou as explicações, tendo o Vice-Presidente 
solicitado que os relatórios das Delegações sejam parte integrante do relatório trimestral do Diretor 
Executivo, o que foi aprovado,  e colocado um campo para as despesas efetuadas com 
adiantamento. Também deverá ser cobrado da Gerência Técnica que o relatório do Departamento 
tem que apresentar tudo que ocorreu, incluindo as falhas, e reconhecer erros. O Vice-Presidente 
indagou sobre o aditivo do contrato com a empresa CR Turismo, que não constava no site, tendo o 
Diretor Executivo esclarecido os fatos. Recordou também que o Jurídico deveria fazer o 
acompanhamento dos contratos vigentes, o que será cobrado da assessoria; falou ainda que o 
Financeiro não pode pagar nenhuma despesa que não esteja coberta por um contrato, que deverá 
ser efetivado. O Presidente discorreu sobre a decisão do TCE de São Paulo em processo de evento 
de 2014, e as ações de defesa em andamento pelo jurídico da CBAt. 
 
Passou-se ao item 2 da nova pauta – Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal; o 
Conselheiro Marcos indagou o porque da CBAt não utilizar as medidas previstas na Medida 
Provisória nº 936/2020. O Diretor Executivo informou que num primeiro momento entendeu-se não 
ser necessário; o Conselheiro Hélio explanou sobre a experiência da CONSUDATLE com a 
aplicação da MP 936/2020. Após debate, foi discutido que a CBAt deveria ter utilizado os benefícios 
da Medida Provisória ou explicar a comunidade as vantagens ou não da utilização desses 
benefícios. O Presidente explanou sobre o problema e a CBAt deverá estudar a utilização dos 
benefícios da Medida Provisória. O Diretor Executivo deverá realizar consulta ao COB em função 
dos recursos da Lei Agnelo Piva e seus prazos; além disto, deverá ser realizado um estudo da 
necessidade de funcionários durante o período de pandemia e a carga horária de cada um, de forma 
urgente.  
 
Foi decidido que o item da pauta que trata do Acordo e Auxilio a Federação Paulista 2018/2019, por 
sugestão do Vice-Presidente, será apreciado após recebimento do Parecer do Departamento 
Jurídico, na primeira reunião do Conselho que for realizada. 
 
Passou-se ao item 3 da nova pauta – Responsabilização por multas recebidas da Caixa dentro do 
contrato de patrocínio: o Diretor Executivo explanou sobre as multas recebidas dentro do contrato 
de patrocínio e as situações que tem se apresentado. Seguiu-se debate a respeito, ficando 
aprovado que se faça a responsabilização e solicite ao Jurídico um parecer da forma legal para isso 
poder ser feito. 
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Finalizando o Presidente fez uma explanação sobre não ter incluso na pauta a questão do jetom 
para os membros do Conselho, sendo que será encaminhada nova proposta que será analisada na 
próxima reunião do Conselho. 
 
Foi aprovado que a próxima reunião do Conselho será no dia 20 de maio de 2020, de forma virtual, 
em horário que será informado a todos. 
 
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, 13 de maio 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 

 


