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ATA DA REUNIÃO Nº 07/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO 
DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 16 de julho de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 16.07.2020 – 18h00. 
Aplicativo aberto às 17h42 – Início oficial: 18h06 

 
Horário de término: 16.07.2020 – 20h38. 

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. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
7. 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, justificando a ausência da Conselheira Rosemar Coelho Neto Menasse. Passou-
se então a discussão da Ordem do Dia:  
 
1. Apreciação do Relatório do Diretor Executivo referente ao 2º Trimestre de 2020: 
 
O Diretor Executivo realizou a apresentação de seu Relatório para todos, sendo dirimidas 
todas as dúvidas e prestados os esclarecimentos necessários. 
 
2. Apreciação do sistema de registros de integrantes de equipe multidisciplinar na 
CBAt: 
 
Iniciou-se o debate desse item, que é parte da Norma 01 da CBAt que trata do REGISTRO 
E INSCRIÇÃO DE ATLETAS, REGISTRO DE TREINADORES, ÁRBITROS E FUNÇÕES 
DE APOIO. Foi proposto que todos os registros na CBAt devem exigir que o profissional de 
equipe multidisciplinar apresente uma vinculação direta com um clube atuante no Atletismo 
ou com atleta(s) registrado(s) e com inscrição válida por um clube na CBAt, e os registros 
de equipe multidisciplinar só serão homologados com o “ad-referendum” do Assessor 
Médico da CBAt, devendo a Norma 01 ser alterada com essa inclusão e a minuta 
encaminhada para aprovação pelo Conselho de Administração, devendo ainda serem 
revistos os layouts das carteiras emitidas pela CBAt com a finalidade de conterem 
declarações legais, valendo essa decisão para novos registros e renovações, o que foi 
aprovado por unanimidade. 
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Foi aprovado por unanimidade que a CBAt emita uma Nota Oficial esclarecendo que 
qualquer função em Seleção Brasileira, somente é válida durante o período da convocação, 
inexistindo funções permanentes na entidade. 
 
3. Apreciação das propostas de empresas para realização dos processos seletivos 
da CBAt de 2020: 
 
Para tratar do tema, o Gerente Administrativo Financeiro da CBAt prestou os 
esclarecimentos necessários sobre as propostas recebidas de empresas, para decisão pelo 
Conselho, o qual discorreu inicialmente sobre o escopo das propostas, que era 
praticamente o mesmo entre as quatro empresas. Na sequência informou os custos 
apresentados por cada empresa e as particularidades de cada uma das 4 (quatro) 
propostas recebidas. Ao final foi aprovada por unanimidade a contratação da empresa 
ROBSON RIGONI.  O Presidente informou que a empresa será chamada para apresentar 
uma minuta do Edital a ser publicado, o que será apreciado pelo Conselho de Administração 
em reunião a ser marcada na qual a empresa poderá participar, para fechamento da versão 
final do Edital.  
 
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, 16 de julho de 2020. 
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