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ATA DA REUNIÃO Nº 02/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 1º DE 
FEVEREIRO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT 
TEAMS. 

 

Data: 1º de fevereiro de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de Início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h45 – Início oficial: 19h05 

 
Horário de término: 21h03 

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. Wanessa Taciana Zavolski de Melo - Presidente da Comissão de Atletas. 
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
7. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica 
8. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 

Decisões Tomadas: 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e cinco minutos, deu boas-vindas a 
todos os presentes e passou-se na sequência a discussão da ordem do dia, passando-se ao item 
1. Pleito ao Bolsa Atleta edição 2021. O Presidente passou a palavra para a Conselheira 
Wanessa, para colocar o tema, a qual expôs a preocupação dos atletas em função de 
questionamentos recebidos pela Comissão, tendo o Diretor Executivo e o Presidente feito 
esclarecimento das providências tomadas pela CBAt e disse que estava aguardando a 
manifestação da Secretaria Nacional do Esporte ao pedido da CBAt. A Conselheira Wanessa 
informou que a Comissão de Atletas solicita que os responsáveis pelo Bolsa Atleta no Departamento 
Técnico da CBAt participassem de uma “live” para esclarecer a todos. O Vice-Presidente igualmente 
prestou esclarecimentos sobre o tema, em especial do edital publicado pela Secretaria Nacional do 
Esporte. O Presidente informou que iria se encontrar na 5ª feira com o Ministro Ônix e irá tratar 
desse assunto. Passou-se então ao item 2 da Ordem do Dia: Eleição Suplementar para 
integrantes da Comissão de Atletas. O Presidente passou novamente a palavra para a 
Conselheira Wanessa, que solicitou a inclusão do tema na pauta, a qual informou que finalmente 
pode ser ajustada a comunicação sobre tal eleição e discorreu sobre dúvidas da Comissão de 
Atletas sobre a as eleições. O Diretor Executivo prestou todos os esclarecimentos das dúvidas da 
Comissão de Atletas da CBAt, informando que a CBAt já tinha contatado com uma empresa do 
mercado, explanando sobre a contratação da empresa e os custos decorrentes. Informou também 
sobre reunião telefônica realizada no dia de hoje com a empresa e explanou sobre todos os passos 
a serem seguidos para a realização das eleições e em princípio as eleições serão realizadas pela 
empresa contratada nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2021, a qual foi aprovada pela Conselheira 
Wanessa. Em seguida tratou-se da composição da Comissão Eleitoral e após debate decidiu-se 
que a Comissão Eleitoral será composta pelos membros da Comissão de Atletas da CBAt mais um 
representante da CBAt, ficando a partir desta data realizado um contato direto entre a Comissão e 
o Diretor Executivo da CBAt. A Conselheira Wanessa indagou se poderia ter um representante da 
CACOB, tendo o Diretor Executivo que não seria possível, tendo o Vice-Presidente recordado que 
o mesmo seria na condição de observador, o que é plenamente viável. Foram dirimidas ainda mais 
algumas dúvidas da Conselheira Wanessa, tendo o Diretor Executivo recordado que a Comissão 
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deverá alterar o parágrafo de seu Regimento Interno que trata da substituição de membros que se 
retirem. Passou-se ao item 3, Apreciação do Orçamento da CBAt para o 1º Trimestre de 2021 
e do Orçamento Anual de 2021, somente com recursos da Lei Agnelo Piva. O Conselheiro 
Marcos sugeriu que o item fosse retirado da pauta, e que o mesmo fosse apreciado em nova 
reunião; o Vice-Presidente acompanhou o Conselheiro Marcos na solicitação, seguindo-se debate, 
sendo aprovada a retirada com o que todos concordaram, quando todas as planilhas que compõem 
os Orçamentos deverão estar em poder dos membros do Conselho, o que foi aprovado, tendo o 
Presidente sugerida a data de 08 de fevereiro, próxima segunda-feira, o que foi aprovado por todos. 
O Presidente aproveitou este momento para apresentar a previsão de recebimentos e pagamentos 
da CBAt no primeiro trimestre de 2021, incluindo os recursos dos fundos da CBAt, para 
conhecimentos de todos e disse que existia uma situação que o muito preocupava de janeiro e 
fevereiro que nos anos passados todos receberam da Caixa, os medalhistas olímpicos e o fundo 
de reserva das federações que foi distribuído. Disse que tinha uma proposta para apresentar ao 
Conselho, de forma auxiliar os atletas integrantes do Programa Heróis do Atletismo, que são 
chamados na Proposta apresentada para a Caixa de Mensageiros do Atletismo no total de 20 (vinte) 
atletas medalhistas olímpicos e ganhadores de medalhas de ouro em campeonatos mundiais, os 
quais que não terão recebimento nos meses de janeiro e fevereiro, no montante de R$ 60.000,00 
para cada mês e que não impactará nas contas da CBAt, para os 20 (vinte) atletas que irão integrar 
os Mensageiros do Atletismo, caso a Caixa aprove a proposta apresentada. O Vice-Presidente usou 
da palavra, que entendia a ajuda dos atletas não tinham contrato vigente e isso seria ilegal. O 
Presidente disse que não seriam utilizados recursos da Caixa e sim do Fundo de Reserva da CBAt, 
informando que a supervisora da Caixa tinha informado que gostaria de assinar o novo contrato até 
o final de fevereiro e que mesmo com esse pagamento ainda restará um saldo para se trabalhar o 
restante do trimestre, que se poderia pensar que isso era eleitoreiro, mas que não era, era 
humanitária, em função de que alguns medalhistas sobrevivem somente com esse recurso. Seguiu 
debate a respeito; o Vice-Presidente sugeriu que fosse solicitado um parecer ao jurídico para saber 
a melhor forma de se dar essa ajuda. O Conselheiro Marcos disse que tinham três possibilidades: 
a primeira, não efetuar o pagamento porque inexiste contrato; a segunda seria fazer o pagamento 
como sugerido pelo Presidente para os 20 atletas do próximo contrato com a Caixa e a terceira 
fazer um aditamento aos contratos dos 13 (treze) atletas que eram do programa em 2020, uma vez 
que os vinte atletas seriam de um contrato futuro e que o Conselho iria aprovar o pagamento de um 
programa futuro que não existe ainda e que tinha que ser verificada a parte legal; seguiu-se novo 
debate o Presidente sugeriu uma quarta possibilidade que seria o pagamento dos 20 (vinte) atletas, 
retirando-se os atletas em atividade, que não podem integrar o programa em conformidade com a 
proposta apresentada para a Caixa. Foi aprovado que seja realizada uma consulta ao Jurídico da 
CBAt com as quatro possibilidades mencionadas, sendo que o parecer do jurídico retornará para 
apreciação do Conselho de Administração. Passou-se então ao item 4 da Ordem do Dia: Relatório 
das tratativas com a Caixa Econômica Federal para renovação do patrocínio à CBAt. O 
Presidente solicitou ao Diretor Executivo que explanasse sobre as tratativas do Projeto de Patrocínio 
da CBAt para a Caixa Econômica Federal, o qual o fez. Passou então ao item 5 da Ordem do Dia: 
Apreciação e apresentação da Presidência do Conselho sobre a ata de reunião da Comissão 
de Atletas da CBAt, entregue a Confederação no dia 15 de janeiro de 2021. O Presidente 
informou que a reunião foi realizada no dia 12 de janeiro e que queria comentar o que causou que 
ficasse um pouco pasmo, que ele como Presidente do Conselho não foi convidado para a reunião 
e foram convidados somente três membros do Conselho; falou sobre a convocação da reunião do 
Conselho de forma urgente para o dia 8 de janeiro, em função dos prazos de publicação do edital 
para poder ser realizada a Assembleia Geral e que essa foi a razão dessa convocação. Pediu 
desculpas aos três membros que ficaram chateados com o horário dessa reunião; informou que 
todos os membros da Assembleia Geral têm o direito de solicitar uma reunião do Conselho de 
Administração, discorrendo sobre isso. A Conselheira Wanessa esclareceu a razão da realização 
da reunião, foi pela urgência com que foi atendido o pedido de uma federação e que a Comissão 
de Atletas já realizou pedidos e não foram tratados com essa urgência e que foram convidados os 
membros do Conselho que votaram contra. O Presidente disse que na ata existiam coisas 
deturpadas, e que é necessário que se ouçam todas as pessoas, para se fazer um juízo. O 
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Presidente discorreu que deveria ter sido convidado até porque foi o voto de minerva na questão 
da decisão de realização da assembleia extraordinária. O Presidente disse que não entendia a 
desconfiança da demora no registro do estatuto, colocada pelo Vice-Presidente na reunião; também 
foi dito que existem várias federações irregulares e que o Vice-Presidente levou o tema para a 
reunião, quando o Conselho iria analisar isto em outra reunião, tendo o Vice-Presidente dito que até 
a existência do Parecer da AGU, estava tudo bem, mas a partir desse parecer, a situação foi 
alterada, pois teremos que cumprir essa situação e que tudo que eles falou poderia ser obtido 
através do vídeo da reunião e disse que não era normal essa demora no registro do estatuto, 
solicitando que fossem enviadas as notas de devolução e que as mesmas são devolvidas quando 
o processo retorna; e que noventa dias não era normal o Presidente disse que não eram noventa 
dias; nesse momento O Conselheiro Marcos perguntou qual era o objetivo da inclusão na pauta 
deste item, dizendo que tínhamos que crescer e que isso em nada contribuía; o Vice-Presidente 
insistiu que não era normal a demora no registro do estatuto. O Diretor Executivo prestou na 
sequência as informações sobre as devoluções havidas pelo Cartório, que ocasionaram essa 
demora. O Presidente informou que compareceu ao cartório juntamente com o Assessor Jurídico e 
pediu a ajuda deles para agilizarmos o problema. A Conselheira Wanessa esclareceu que a 
comissão de atletas e os medalhistas possuem total liberdade de expressão nos assuntos 
debatidos, sendo, portanto democráticos, inclusive com a formulação da ata e sua publicação, e 
afirmou que a presença do Wlamir foi também para esclarecimentos jurídicos das questões que 
atletas muitas vezes não tem conhecimento. O Vice-Presidente retomou a palavra sobre a questão 
das federações, sobre a eleição da FCAt que contraria o Parecer da AGU, tendo o Diretor Executivo 
esclarecido sobre a situação e que o Jurídico da CBAt emitiu parecer dizendo que não havia 
problema com a eleição realizada pela FCAt. Foi solicitado então que os pareceres da Assessoria 
Jurídica da CBAt sejam encaminhados sempre ao Conselho de Administração para conhecimento. 
Passou-se ao item 6 da Ordem do Dia: Definição das providências a serem tomadas em relação 
ao Relatório Final da Comissão de Inquérito Administrativo nº 01/2020. O Presidente solicitou 
ao Diretor Executivo que foi o Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, que discorreu 
sobre o tema e informou sobre o recebimento de mensagem de e-mail do advogado do Sr. Wlamir 
na data de hoje; o Vice-Presidente contestou os procedimentos do inquérito, seguiu-se debate a 
respeito; o Conselheiro Marcos usou da palavra criticando o relatório final da Comissão, pois as 
conclusões não enfrentaram todos os apontamentos apresentados pela defesa; o Diretor Executivo 
solicitou que a partir desta data não seja mais nomeado para qualquer tipo de comissão na CBAt; 
a Conselheira Wanessa solicitou a informação de se o referido  Inquérito ja não havia passado do 
prazo de validade de 30 dias. Em resposta foi informada que foi realizado dentro do prazo 
estatutário, o que foi confirmado. Foi aprovado que o Inquérito Completo seja encaminhado aos 
membros do Conselho, sendo que o tema será tratado em nova reunião específica do Conselho de 
Administração, sendo que em tal reunião, será garantido o direito a defesa do Sr. Wlamir, sendo 
aprovado que a reunião seja realizada em 10 de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a tratar e 
nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a sessão, sendo que 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, 1º de fevereiro de 2021. 

 
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 
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Representante da Federações Estaduais 
 
 

Marcos Paulo Garcia de Andrade  
Representante da Federações Estaduais 
 
Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 
Presidente da Comissão de Atletas da CBAt 
 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse  
Atleta Olímpica 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


