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ATA DA REUNIÃO Nº 05/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO 
DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 17 de junho de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 10.06.2020 – 18h00. 
Aplicativo aberto às 17h35  – Início oficial: 18h16 

 
Horário de término: 10.06.2020 –  21h19. 

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) 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as dezoito horas e 
dezesseis minutos, agradecendo a presença de todos. Passou-se então a discussão da 
Ordem do Dia: 1. Proposta de Contrato com a Arena Hub. O Presidente discorreu sobre a 
proposta recebida da empresa Arena Hub, seguindo a apresentação recebida pela CBAt; e 
forma apresentadas as perguntas realizadas pela CBAt para a Arena Hub. O Conselheiro 
Hélio entendeu que devia ser firmado o acordo, mesma posição da Conselheira Kauiza; a 
Conselheira Rosemar indagou sobre a existência de uma assessoria igual na CBAt, 
esclarecida a dúvida concordou também; o Vice-Presidente colocou que a ideia era muito 
boa e que será um desafio para a própria CBAt, apenas acha que o contrato é pouco claro 
e que deixaria a desejar, mas como estão no início devem ter várias dúvidas de outros 
parceiros e considerando o ano de carência era a favor da assinatura. Foi aprovado por 
unanimidade a realização do contrato da CBAt com a empresa Arena Hub. Passou-se ao 
item 2. da Ordem do Dia - Apreciação de proposta de readequação do Organograma da 
CBAt. O Presidente então realizou a apresentação da proposta, informando que esse 
organograma atende a um dos itens do GET do COB. O Vice-Presidente sugeriu para 
colocar dois quadros com a Ouvidoria e a Ouvidoria Feminino, seguindo-se debate sobre 
essa sugestão; também sugeriu que seja colocado o STJD, de forma isolada e que a 
Comissão de Atletas deve ser deslocada para junto das demais comissões e assessorias; 
o CNDA deve ter somente a sua sigla, sem a palavra Departamento; deve ser retirado o 
Canal Atletismo, que na realidade está dentro da área de comunicação; colocar 
Competições abaixo do Departamento Técnico e depois os demais setores. Foi aprovado 
por unanimidade, com as alterações acima citadas, devendo o Diretor Executivo 
encaminhar aos membros do Conselho o organograma final. Passou-se ao item 3. Proposta 
para aplicação dos Recursos do Programa de Apoio Financeiro às Entidades de 
Administração do Desporto filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil. Inicialmente foi 
apresentado o documento do Comitê Olímpico do Brasil, referente ao Programa; na 
sequência foi apresentado o plano original da CBAt para aplicação dos recursos, com 
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indagações realizadas ao setor de prestação de contas do COB e suas respostas. Após a 
exposição do Presidente, o Conselheiro Orliandes discorreu sobre a questão do vale 
refeição, que fosse uma empresa que pudesse atender a todo o país, dentro do processo 
de licitação a ser realizado, possibilitando as federações poderem retirar os itens das cestas 
básicas próprias e faria a distribuição aos beneficiados; discorreu sobre a aquisição de 
equipamentos do CNDA, para que no processo de licitação a especificação dos materiais 
seja bem clara; sobre os testes para a COVID-19 falou que os valores estão diminuindo e 
que essas seriam as suas ideias; o Vice-Presidente disse que via com muita preocupação 
essa questão e que seriam as mesmas preocupações do COB de que os valores para os 
centrinhos possibilitariam a compra de uma quantidade reduzida de cestas básicas e criaria 
um problema para a distribuição dessas cestas e que esse mesmo problema irá ocorrer 
com as federações; o Conselheiro Orliandes discorreu sobre esse tema e o Presidente 
colocou que este momento é para uma tempestade de ideias e que achava que a melhor 
forma seriam as cestas e que os projetos sabem quem são aqueles mais necessitados 
dentre seu pessoal e solicitou aos membros do Conselho que colocassem suas ideias para 
a aplicação desses recursos; o Conselheiro Orliandes disse que em contato com seus 
treinadores na Federação Sergipana que essa ajuda seria exclusiva para atletas e não para 
funcionários ou treinadores; o Conselheiro Hélio disse estar preocupado com o que diz o 
documento inicial do COB, uma vez que a cesta básica pode ser vista como remuneração. 
Seguiu-se debate a respeito da aplicação de tais recursos. Foram registradas as seguintes 
ideias para aplicação; compra de equipamentos para o CNDA; compra de equipamentos 
de segurança e de exigências legais para a CBAt/CNDA e as federações filiadas para uso 
no retorno das competições; compra de  equipamentos de higienização para distribuição 
as federações filiadas. Foi aprovado que a CBAt deverá consultar o COB sobre a realização 
das despesas propostas e retornará à informação aos membros do Conselho, para 
definição dos passos oficiais. Em seguida, o Presidente informou que gostaria de 
apresentar um ponto de pauta extra e que temos tempo para isso. Trata-se da realização 
dos processos seletivos para a contratação de pessoal em regime CLT em substituição a 
empresas terceirizadas na CBAt, o que atende a determinação aprovada anteriormente 
pelo Conselho de Administração; o pedido é qual o piso que deverá ser utilizado para cada 
cargo em função da não existência de um plano de cargos e salários atualizado em vigor. 
O Conselheiro Orliandes sugeriu que a CBAt deveria contratar uma empresa para realizar 
os processos seletivos. Foi aprovado que deve ser realizada uma tomada de preços pela 
CBAt para que o processo seletivo seja terceirizado, com a etapa final sendo da CBAt. 
Seguiu-se debate a respeito; o Conselheiro Hélio informou da experiência que teve com a 
Copa do Mundo de Futebol, quando uma empresa realizou todo o processo seletivo, 
inclusive com a sugestão dos salários a serem oferecidos para cada cargo. O Vice-
Presidente disse que concordava com o Conselheiro Hélio, que mesmo tendo um custo 
maior, o passivo é menor e que achava difícil votar hoje; o Vice-Presidente sugeriu que se 
fizesse uma correção dos valores constantes do plano de 2015, através dos índices do 
SINDISPORTE, incluindo a função de Diretor Executivo. O que foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida, foi aprovado que a próxima reunião será realizada no dia 24 de 
junho de 2020, que terá como tema a análise da proposta de alteração estatutária da CBAt 
das 18h00 às 21h00 e se houver condições da questão dos salários para os processos 
seletivos. 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, 17 de junho de 2020. 
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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 

 


