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ATA DA REUNIÃO Nº 08/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 

Data: 13 de abril de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de Início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h45 – Início oficial: 19h00 
 
Horário de término: 20h54 

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. Wanessa Taciana Zavolski de Melo – Presidente da Comissão de Atletas. 
8. Claudio Roberto de Castilho – Diretor Executivo. 
 
Convidado: 
9. Martinho Nobre dos Santos – CBAt – Secretário 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas, saudou aos presentes e passou a 
discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões: 

 
1. Indicação da composição da Comissão Eleitoral para as eleições de representantes 

na Assembleia Geral e Conselho Técnico para o mandato até 30.03.2025. 
 

Foi aprovada por unanimidade a seguinte composição para a Comissão Eleitoral que atuará nas 
eleições de representantes na Assembleia Geral e Conselho Técnico para o mandato até 30 de 
março de 2025: 1. Eliezer Manoel de Souza Junior; 2. Alberto Murray Neto e 3. Joana Ribeiro Costa. 
 

2. Apreciação de que a partir de agora seja pré-requisito para treinadores integrarem 
Seleções Brasileiras ter participado do Curso de Prevenção ao Abuso e Assédio do 
Instituto Olímpico Brasileiro/COB. 

 
Foi aprovado por unanimidade que a partir do mês de agosto de 2021, seja pré-requisito para os 
treinadores integrarem as Seleções Brasileiras de Atletismo, apresentar o certificado de conclusão 
do Curso de Prevenção ao Abuso e Assédio do Instituto Olímpico Brasileiro do Comitê Olímpico do 
Brasil e a partir do ano de 2022 a apresentação do certificado de participação no mesmo curso 
passar a ser pré-requisito para todos os árbitros e treinadores que integrarem os quadros da CBAt 
e igualmente os integrantes de equipe multidisciplinar que atendam seleções brasileiras da CBAt. 
 

3. Apreciação de critérios de indicação de Chefes de Delegações e Delegados nas 
Delegações oficiais da CBAt. 
 

Foi aprovado que para os Chefes de Delegações em função de que o estatuto determina que a 
chefia das Delegações da CBAt é definida pelo Conselho de Administração da CBAt, não haverá 
determinação de critérios. No caso dos Delegados nas Delegações Oficiais da CBAt será definido 
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pelo Diretor Executivo e o Gerente Técnico dentre os colaboradores da CBAt, em função de que a 
atuação destes pode ser cobrada internamente. 

 
4. Apreciação de critérios de convocação de integrantes de equipe multidisciplinar para 

compor as Delegações oficiais da CBAt. 
 
Foi aprovado por unanimidade que as indicações dos integrantes da equipe multidisciplinar 
continuem sendo realizadas pelo Assessor Médico da CBAt, e que quando das convocações de 
atletas para delegações, sejam informados os nomes dos médicos, fisioterapeutas e 
massoterapeutas que atendem aos convocados regularmente em seus clubes, como auxílio para 
definição dos mesmos. 
 

5. Apreciação do nome do Medalhista Edson Luciano Ribeiro para chefiar a Delegação 
do Brasil que participará dos Campeonatos Mundiais de Revezamento – 2021. 

 
Foi aprovado por unanimidade que o Chefe da Delegação do Brasil que participará dos 
Campeonatos Mundiais de Revezamentos - Silésia – 2021 seja o Medalhista Olímpico Edson 
Luciano Ribeiro. 
 

6. Apreciação da adequação do Regimento de Taxas da CBAt em relação aos valores 
pagos a equipe multidisciplinar (equiparação a tabela do COB). 

 
Foi aprovado por unanimidade que os valores das diárias pagas pela CBAt aos integrantes de 
equipe multidisciplinar em Seleções Brasileiras de Atletismo, seja equiparada aos valores 
praticados pelo Comitê Olímpico do Brasil. 
 

7. Apreciação do Calendário Oficial da CBAt para 2021. 
 
Foi aprovado que o Calendário será mantido e a CBAt fará o devido acompanhamento da situação 
da COVID-19 e da confirmação efetiva de realização dos eventos internacionais previstos para os 
próximos meses, até nova deliberação. 
 

8. Regulamento do Troféu Brasil de Atletismo de 2021. 
 

Foi aprovado por unanimidade a inclusão da indicação de atletas por parte das federações no 

regulamento do Troféu Brasil de Atletismo de 2021, a exemplo de 2020, sendo que serão mantidos 

os 10 (dez) atletas por estado e o número de vagas por ventura não utilizadas ficarão à disposição 

do Departamento Técnico da CBAt que contatará com as federações, podendo autorizar a 

participação de até mais cinco atletas por estado, em caso de necessidade. 

9. Liberação de recursos do Fundo de Reserva da CBAt no valor de R$ 184.000,00.  
 
Foi aprovada por unanimidade a utilização do valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil 
reais) do Fundo de Reserva da CBAt, os quais serão utilizados para realização de três ações: a 
primeira é a realização de um Camping Internacional de Treinamento em Chula Vista, EUA, em 
função da impossibilidade de ser realizado o camping programado para Portugal, cabendo a CBAt 
44% dos custos e o restante para o COB; a segunda é a realização de uma competição em 
Bragança Paulista no final de semana de 24 e 25 de abril de 2021, data limite para formação do 
ranking que definirá a Delegação do Brasil para os Campeonatos Sul-Americanos de Adultos de 
2021 e a terceira é a complementação das despesas para participação da Delegação do Brasil nos 
Campeonatos Mundiais de Revezamento de 2021, em relação aos recursos da Lei Agnelo Piva 
previstos para tal Delegação. 
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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, secretário “ad-hoc”, 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, 13 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 
 
Wanessa Taciana Zavolski de Melo 
Presidente da Comissão de Atletas 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


