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ATA DA REUNIÃO Nº 08/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO 
DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 29 de julho de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams 
 

Horário de início: 29.07.2020 – 17h00. 
Aplicativo aberto às 16h43 – Início oficial: 17h12 

 
Horário de término: 29.07.2020 – 20h00  . 

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. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica. 
7. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 
Convidado: 
 
1. Sr. Robson Rigoni. 
 

Ordem do Dia - Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos cumprimentando a todos e 
propôs a troca dos itens 1 e 2 da pauta, o que foi aprovado. Passou-se então a discussão 
da Ordem do Dia:  
 

1. Aditamento do contrato de prestação de serviços com a empresa Eder Lima 
Mota MEI. 

 
O Diretor Executivo expôs a todos a necessidade de se aditar tal contrato para que os 
serviços prestados pela empresa não sofram solução de continuidade, seguindo-se debate 
a respeito. Foi aprovado por unanimidade o aditamento do contrato pelo prazo de 60 
(sessenta) dias. 
 

2. Apreciação da minuta do Edital dos Processos Seletivos da CBAt preparado 
pela empresa Robson Rigoni. 

 
Passou-se então à discussão do tema, com a presença do representante da empresa 
Robson Rigoni para os esclarecimentos necessários sobre as minutas de editais 
apresentados pela mesma. Foi aprovada minuta do edital dos Processos Seletivos que será 
encaminhada pelo Diretor Executivo a empresa contratada para apresentação da minuta 
final do edital até o dia 31 de julho de 2020, 6ª feira. 
 

3. Apreciação de e-mail da Comissão de Atletas sobre a Missão Portugal e a 
situação de atletas. 
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O Presidente do Conselho realizou explanação sobre a questão colocada, para o Conselho 
de Administração, desde o início das tratativas com o COB, sobre a iniciativa deste para 
encaminhar atletas para treinamento em Portugal, ficando de encaminhar todos os 
documentos da Missão Portugal para os membros do Conselho de Administração e da 
Comissão de Atletas da CBAt. 
 

4. Mensagem do Vice-Presidente 
 
O Vice-Presidente solicitou que a seguinte mensagem de e-mail encaminhada pelo mesmo 

ao Presidente do Conselho fosse transcrita nesta ata, conforme segue: ”Bom dia Senhor 

Presidente, Senhoras e Senhores integrantes do Conselho de Administração. Gostaria de 

registrar que fui informado na noite de ontem, pelo COB, sobre a realização de um 

treinamento de boas práticas de governança que acontecerá hoje, dia 28 de junho, de forma 

virtual. Lamento que esse evento não tenha chegado ao nosso conhecimento, que 

integramos exatamente o público alvo do treinamento, direcionado aos membros do 

Conselho de Administração das Confederações. O aperfeiçoamento das práticas de boa 

governança deve ser uma busca constante, não há de se falar em boa governança sem o 

respeito ao princípio da transparência. Considero inaceitável que esse assunto não tenha 

sido sequer trazido e apresentado a esse Conselho de Administração, isso vai na 

contramão do princípio básico do que vem à ser um Conselho de Administração, poder 

coletivo, plural. Peço a transcrição desse registro na ata da reunião desse Conselho de 

Administração que será realizada amanhã, dia 29 de julho. Atenciosamente, Wlamir 

Leandro Motta Campos – Vice Presidente do Conselho de Administração da CBAt.” 

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, 29 de julho 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 

 
 Kauiza Moreira Venâncio  

Presidente da Comissão de Atletas 
 

 Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
 Atleta Olímpica 
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Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


