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ATA DA REUNIÃO Nº 03/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 
2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 20 de maio de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 20.05.2020 – 18h00. 
Aplicativo aberto às 17h50  – Início oficial: 18h47. 

 
Horário de término: 20.05.2020 –  21:14 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) 
 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 
O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as dezoito horas e quarenta e sete 
minutos, agradecendo a presença de todos.  
 

Passou-se então a discussão da Ordem do Dia: 1. Proposta para concessão de Títulos 
Honoríficos da CBAt. O Diretor Executivo passou a explanar a proposta de concessão de 
tais títulos: Título de Membro Emérito (Item I – Artigo 84 do Estatuto da CBAt - concedido 
àquele que se faça credor dessa homenagem por serviços relevantes prestados ao 
Atletismo brasileiro): Fernando Roberto de Oliveira (MG) (In Memoriam) – Treinador; 
Roberto Dick – Treinador de Atletismo; Mauro Roberto Fonseca França (MG) – treinador e 
descobridor de talentos e ex-Presidente da Federação Mineira de Atletismo; Márcio 
Miquens da Silva (MA) – ex-Presidente da Federação Atlética Maranhense; Marco Antonio 
Marcolino (SP) – Vereador de Bragança Paulista, suporte da CBAt na cidade; Edemir Pinto 
(SP) – Ex-Presidente da B3, criador a equipe BM&F/Bovespa, proprietário da área onde 
funciona a CBAt em Bragança Paulista; Maria Magnólia Sousa Figueiredo (RN) – Atleta 
Olímpica e Presidente da Federação Norte- Rio-Grandense de Atletismo; José Orliandes de 
Barros (SE) – presidente da Federação Sergipana de Atletismo; Jerry Welton Barbosa 
Gadelha (CE) – Presidente da Federação Cearense de Atletismo; Genivaldo José Caixeta 
(GO) – Presidente da Federação Goiana de Atletismo; Luz Marina de Souza (RJ) – ex-
funcionária da CBAt e Presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro; 
Márcia Cristina Araújo – ex-Presidente da Federação de Atletismo do Piauí; Katsuhiko 
Nakaya (SP) – Treinador de Medalhista Olímpico do Brasil; Ricardo Antonio D’Ângelo (SP) 
– Treinador de Medalhista Olímpico do Brasil; Nélio Alfano Moura (SP) – Treinador de 
Medalhista Olímpico do Brasil; Elson Miranda de Souza (SP) Treinador de Medalhista 
Olímpico do Brasil; Lord Sebastian Coe – Presidente da WA e Ademir Nicola Francisco – 
treinador de iniciação e descobridor de talentos do Atletismo. Na sequência foi aprovada 
por unanimidade a concessão desses títulos. Título de Membro Benemérito (Item II – 
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Artigo 84 do Estatuto da CBAt - concedido àquele que já possuindo o título de emérito, tenha 
prestado ao Atletismo brasileiro, serviços relevantes dignos de realce e que façam jus à 
concessão do referido título): José Haroldo Loureiro Gomes (RS) – Treinador; Marcos Paulo 
Garcia de Andrade (RS) – Presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande 
do Sul; Ubiratan Martins Junior (PR) – Presidente da Federação de Atletismo do Paraná; 
Og Robson de Menezes Chagas (BA) – Presidente da Federação Bahiana de Atletismo; 
Warlindo Carneiro da Silva Filho (PE) – Presidente do Conselho de Administração da CBAt; 
João Evangelista de Sena Bonfim (DF) – Treinador; Walter Alves Brasil Filho (RO) – 
Presidente da Federação de Atletismo de Rondônia e Maria da Conceição Silva (PR) – 
Treinadora, sendo a concessão desses títulos aprovadas por unanimidade. Na sequência 
foi aprovada uma inversão da pauta, passando o item 3 ser o 5 e último item.  Passou-se 
ao item 2 da pauta:  Isenção de Taxas de Transferência de atletas: o Conselheiro Marcos 
fez a proposta de que exista isenção da taxa de transferência estadual quando o atleta 
estiver com mais de noventa dias com a inscrição vencida, ou seja, a partir do 91º dia após 
a data de vencimento da inscrição o atleta pode ser transferido pagando somente o custo 
da renovação, a qual hoje tem o valor de R$ 15,00. Seguiu-se debate a respeito, tendo o 
Conselheiro Orliandes sugerido que o prazo seja de sessenta dias, seguindo-se novo 
debate, sendo aprovada a sugestão por unanimidade com o prazo de 60 (sessenta) dias. 
O Diretor Executivo irá redigir essa inclusão no Regimento de Taxas da CBAt e apresentará 
ao Conselho para aprovação final. Passou-se ao item 3. Ingressos para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio – 2021: foi informado que a WA está oferecendo um jogo de ingressos gratuito 
do Atletismo para a CBAt, o qual será nominal. Foi aprovado por unanimidade que o jogo 
de ingressos seja emitido inicialmente em nome do Presidente do Conselho de 
Administração. Passou ao item 4 - Utilização de uniformes da marca Nike em 2021: o Diretor 
Executivo informou como estavam as negociações com a empresa Nike para que se possa 
utilizar em 2021 os uniformes dessa marca ainda. Seguiu-se debate a respeito. Foi 
aprovado por unanimidade que seja negociado com a Nike para ser a fornecedora de 
uniformes da CBAt por mais um ano, desde que a mesma garanta o fornecimento de 
uniformes para todas as Delegações da CBAt no ano de 2021 e garanta que não existirá a 
cobrança de qualquer passivo financeiro da CBAt em cima do contrato que se encerrará 
em 31 de dezembro de 2020. Seguiu-se um intervalo de 10 (dez) minutos. Retornando aos 
trabalhos, passou-se ao item 5 - Acordo e Auxílio a Federação Paulista 2018/2019: o Diretor 
Executivo informou que o tema foi proposto pelo Conselheiro Marcos e depois corroborado 
pelo Vice-Presidente. O Conselheiro Marcos informou que tinha tomado conhecimento 
desse acordo e gostaria de saber do que se tratava. O Presidente então fez uma 
explanação sobre o histórico da intervenção realizada na Federação Paulista de Atletismo. 
O Conselheiro Marcos realizou colocações em função da palavra do Presidente, em relação 
aos pagamentos das Federações referentes ao ano de 2018, uma vez que foi aprovado 
que seriam feitos somente dois pagamentos para as federações com atraso de parcelas 
referentes a esse ano, tendo o Presidente respondido. O Conselheiro Marcos solicitou que 
esse tema, por sua complexidade, seja rediscutido pelo Conselho na primeira reunião 
presencial que for realizada. O Vice-Presidente realizou colocações se existiam 
documentos que corroborassem a explanação do Presidente, tendo ele informado que 
houve uma falha dele na época em não comunicar o Conselho e que toda a documentação 
da CBAt está à disposição de todos na sede da confederação. Seguiu-se colocação do 
Conselheiro Orliandes a respeito. Passou-se então à discussão da solicitação de 
empréstimo realizada pela Federação Paulista de Atletismo: o Conselheiro Marcos sugeriu 
que se discutisse a solicitação da FPA em dois pontos: um o valor referente as parcelas da 
federação dentro do Programa Caixa de Apoio as Federações Estaduais de Atletismo e o 
outro a solicitação do empréstimo. Seguiu-se amplo debate a respeito. Por fim, em função 



 
 
 

 
       3 

 

de que a CBAt utiliza recursos públicos para seu funcionamento e dos termos do Parecer 
da Assessoria Jurídica que diz que os recursos da CBAt são oriundos do Comitê Olímpico 
do Brasil – COB e do patrocínio da Caixa Econômica Federal, todos recursos públicos, 
decidiu-se que o Conselho de Administração não pode atender ao pleito da Federação 
Paulista de Atletismo, por não ser permitido pelo estatuto da CBAt; deverá ser solicitado a 
Assessoria Jurídica da CBAt que embase os termos da resposta formal a ser dada pela 
CBAt para a FPA. 
 

Foi aprovado que a próxima reunião do Conselho será no dia 03 de junho de 2020, de forma 
virtual, no horário das 18h30 às 21h30. 
 
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, 20 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 

 


