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ATA DA REUNIÃO Nº 07/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 05 de abril de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de Início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h45 – Início oficial: 19h13 
 
Horário de término: 20h20 

Presentes:  

1. Wlamir Leandro Motta Campos – Presidente do Conselho. 
2. Edson Luciano Ribeiro – Vice-presidente do Conselho. 
3. Ubiratan Martins Junior – Representante das Federações. 
4. Dilson Rodrigues Belfort – Representante das Federações. 
5. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Medalhista Olímpica. 
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
 
7. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo – Secretário 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e treze minutos, saudou aos 
presentes e passou a discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões: 

 
1. Norma 07 – Reconhecimento e Homologação de Corridas da CBAt – 2021. 

 
Foi aprovada por unanimidade a inserção de um item obrigatório na Norma, que é a exigência de 
uma auto declaração do atleta no momento de sua inscrição em qualquer prova, de que não está 
cumprindo punições antidoping, em qualquer modalidade. 
 

2. Apreciação da indicação pelo Presidente para o novo Diretor Executivo da CBAt. 
 
Foi aprovada por unanimidade a indicação do Professor Claudio Roberto de Castilho para assumir 
a Direção Executivo da CBAt, realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. 

 
3. Apreciação do nome do Professor Doutor Fernando Roberto de Oliveira para a 

Biblioteca da CBAt.  
 
Foi aprovada por unanimidade por sugestão do Presidente do Conselho de Administração, de que 
a Biblioteca da CBAt passe a ter o nome “Professor Doutor Fernando Roberto de Oliveira” e, 
homenagem aos relevantes serviços prestados pelo mesmo ao Atletismo nacional. 
 

4. Autorização para venda do veículo Toyota Corolla da CBAt. 
 
Foi aprovada por unanimidade a venda pela CBAt do veículo Toyota Corolla que pertence a 
entidade e que o recurso seja alocado no Fundo de Reserva da CBAt. 
 

5. Apoio as Federações Filiadas 
 
Foi aprovada por unanimidade que seja realizado um repasse por parte da CBAt para as federações 
filiadas, a título de desmobilização, equivalentes a três parcelas nos meses de abril, maio e junho, 
equivalentes ao valor que existiu no termo de convênio encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
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dentro do antigo Programa de Apoio Caixa as Federações Estaduais do Atletismo. O repasse se 
justifica em função de que as federações filiadas não foram informadas de que nas atuais tratativas 
com a Caixa o Programa de Apoio citado foi excluído, a Caixa sempre declarou nas negociações 
que não tinha interesse e não apoiaria um programa de apoio as federações. O atual Conselho de 
Administração reiniciou as tratativas com a Caixa, e está defendendo a importância da manutenção 
do Programa junto à Caixa. 
 
Foi ratificado que o Conselho de Administração havia determinado quando da aprovação do 
pagamento da ajuda as federações, no ano de 2021, que as mesmas deveriam assinar um Termo 
Simplificado para essa ajuda e prestarem contas dos recursos, o que não ocorreu. Foi aprovado 
que o novo repasse a título de desmobilização somente será efetivado após a prestação de contas 
por parte das federações do repasse efetuado em 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, 05 de abril de 2021. 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Edson Luciano Ribeiro 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
Ubiratan Martins Junior 
Representante da Federações Estaduais 

 
Dilson Rodrigues Belfort  
Representante da Federações Estaduais 
 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
Medalhista Olímpica 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


