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ATA DA REUNIÃO Nº 14/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 04 DE 
NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT 
TEAMS. 

 

Data: 04 de novembro de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h46 – Início oficial: 19h02. 

 
Horário de término: 20h30. 

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. 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). 
 

Decisões Tomadas: 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e dois minutos, deu as boas vindas 
a todos e passou-se na sequência ao item 1 da ordem do dia: Apreciação e Comentários sobre 
a Assembleia Geral Extraordinária de 24 de outubro de 2020. O Presidente pediu que todos os 
membros comentassem sobre a assembleia recém realizada, começando pela Conselheira Kauiza, 
que realizou a sua exposição; em seguida, o Conselheiro Hélio explanou a respeito, dizendo que 
se discutir condecorações por quatros horas foi uma coisa que o impressionou negativamente na 
assembleia; em seguida o Conselheiro Marcos discorreu a respeito, dizendo que concordava com 
o Conselheiro Hélio e que se devia encontrar uma forma de que as pessoas não fossem expostas 
ao terem um título negado e discorreu sobre a alteração estatutária; o Presidente discorreu sobre 
as colocações; o Conselheiro Hélio comentou sobre a fala do Conselheiro Marcos e disse que como 
Presidente da CONSUDATLE optou por realizar reuniões prévias para tratar de cada documento, 
antes da apresentação final na assembleia da entidade, o que chamou de sessão de informação, e 
que poderia ser estudado para se aplicar na CBAt; em seguida o Conselheiro Orliandes discorreu 
sobre o tema; em seguida a Conselheira Rosemar discorreu, concordando com os demais e 
colocando sua posição e que entende que a Assembleia estava ficando mais democrática; em 
seguida o Vice-Presidente discorreu sobre o tema, dizendo que a Assembleia foi bem conduzida 
pelo Presidente e que devemos ter um Regimento da Assembleia Geral, determinando os 
procedimentos a serem realizados nas reuniões; o Presidente discorreu então sobre a Assembleia; 
seguiu-se debate a respeito. Na sequência passou-se ao item 2 da Ordem do Dia: Campeonatos 
Brasileiros de Atletismo e Troféu Brasil de Atletismo – 2020. O Presidente discorreu inicialmente 
sobre os campeonatos brasileiros que recomeçam neste final de semana com a categoria Sub-20. 
Porém, disse que estava sendo levantada uma preocupação com a categoria Sub-16 e explanou a 
respeito e disse que trazia para o Conselho essa decisão, de se realizar as categorias Sub-16 e 
Sub-23 ou cancelar o Sub-16, mantendo-se o Sub-23, ou cancelar o Sub-23 mantendo-se o Sub-
16, uma vez que muitas federações não estão conseguindo realizar competições. O Conselheiro 
Marcos usou da palavra falando sobre o Troféu Brasil de Atletismo, que diferente dos demais 
campeonatos brasileiros, possuiu um índice mínimo de inscrição. Explanou sobre a situação 
específica de seu estado, Rio Grande do Sul, como Presidente da Federação e que a resposta da 
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CBAt sobre a solução encontrada pela Federação para os atletas poderem competir dentro das 
restrições das autoridades, fazia muitas exigências, as quais as vezes, nem competições oficiais 
conseguem atender. O Presidente informou que atenderá a qualquer resultado recebido com 
qualquer quantidade de atletas nas provas com aprovação do Conselho de Administração; o 
Conselho de Administração, após debate,  aprovou que os Estados que não conseguiram realizar 
suas competições após o início da pandemia da COVID-19 (14 de março de 2020) terão direito a 
inscrever até cinco atletas, tendo os mesmos o direito de participar de até duas provas individuais 
no máximo, no Troféu Brasil sem qualquer índice, indicados pelas federações desses estados; foi 
aprovado também que o prazo de obtenção de índices passa a ser de 1º de janeiro de 2019 a 22 
de novembro de 2020. Retornou-se a discussão do tema de realização dos Campeonatos 
Brasileiros Sub-16 e Sub-23 de 2020, tendo sido aprovado o cancelamento dos Campeonatos 
Brasileiros da Categoria Sub-16 de 2020, em função de que alguns estados não estão permitindo 
competições para menores de dezesseis anos e confirmada a realização dos Campeonatos 
Brasileiros da categoria Sub-23, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020 em Bragança Paulista, SP. 
Passou-se então ao item 3 da Ordem do Dia: Eleições complementares para representantes 
dos atletas em função da renúncia de eleitos. O Presidente informou que ao receber os e-mails 
do Vice-Presidente e da Comissão de Atletas os já repassou para a Assessoria Jurídica para termos 
um parecer sobre o tema, quando será convocada nova reunião do Conselho. 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, 04 de novembro 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 da CBAt 
 
Rosemar Maria Coelho Neto  
Atleta Olímpica 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


